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مقــــدمــــــة
ي�ص��عدنا اأن نقدم الأبنائنا وبناتنا تالميذ وتلميذات ال�ص��ف اخلام�س االبتدائى كتاب اللغة 
العربية للف�ص��ل الدرا�ص��ى الثانى، وه��و بعنوان »لغتى اجلميلة« ويهدف ه��ذا الكتاب اإلى تنمية 
مهارات اللغة العربية؛ من ا�صتماع وحتدث وقراءة وكتابة، كما ينمى مهارات التوا�صل ومهارات 
التفكري لدى هوؤالء التالميذ، ويغر�س فى نفو�ص��هم حب اللغة واالعتزاز بها، ويهدف كذلك اإلى 
تعمي��ق القيم االأ�صيل��ة واملبادئ النبيلة ل��دى االإن�صان امل�ص��رى، باالإ�صافة اإل��ى تعزيز مفاهيم 

الهوية واالنتماء لدى التالميذ.
وق��د انطل��ق ه��ذا الكتاب من املعايري الت��ى اأقرته��ا وزارة الرتبية والتعليم ف��ى اإطار عنايتها 
باللغ��ة العربي��ة؛ انطالًقا من كونها لغة الق��راآن الكرمي، وناقلة ال��رتاث االإن�صانى واأهم و�صيلة 
م��ن و�صائ��ل االت�ص��ال بني االأفراد واجلماع��ات، واأبرز �صمة م��ن �صمات حتقي��ق الهوية امل�صرية 

العربية.
ولتحقي��ق ه��ذه االأهداف اعتمد الكتاب منهج التكامل بني فنون اللغ��ة العربية؛ حيث ُتَعاَلُج 
ه��ذه الفنون م��ن خالل حمتوى ثقاف��ى يت�ص��م باالأ�صالة واملعا�ص��رة، ومعاي�صة واق��ع التالميذ، 
ومراع��اة خ�صائ�صه��م اللغوية والعقلي��ة والنف�صية، وبيئاته��م الريفية واحل�صري��ة، والفروق 
الفردي��ة بينه��م، وتقدمي اأمثلة رفيعة ل��الأداء اللغوى لتنمية التذوق اللغ��وى لديهم، فلم ُتْفَرد 
درو�س خا�ص������ة للقواعد النحوية، واإمنا متت معاجلتها من خالل اأن�صطة الدرو�س وتدريباتها؛ 

تاأكيًدا للتكامل بني فنون اللغة ومهاراتها.
ولتحقي��ق ه��ذا التكام��ل بني املو�صوع��ات اخرتن��ا اأ�صلوب الوح��دات؛ حيث توؤك��د كل وحدة 

جمموعة من املعارف واملهارات والقيم التى تت�صل ات�صااًل وثيًقا بعنوان الوحدة.
وقد مت تق�صيم الكتاب اإلى ثالث وحدات، ت�صتمل كل وحدة على اأربعة درو�س تت�صل جميعها 

مب�صمون الوحدة ومو�صوعها.

�  الوحدة االأولى: )�صخ�صيات رائدة(، ويربز فى هذه الوحدة كثري من القيم مثل الت�صامح 
واح��رتام العم��ل وتقدير امل��راأة ودورها وحب الوطن، وذلك من خ��الل ال�صخ�صيات التى 
عر�ص��ت له��ا الوحدة، ولتاأكي��د امل�صامني الواردة به��ذه الوحدة - ا�صتمل��ت الوحدة على 

اآيات قراآنية ون�س �صعرى.

�  الوحدة الثانية: )هوايات ومهارات( وتتناول هذه الوحدة بع�س الهوايات التى ترتقى 
باالإن�ص����ان ج�ص��ًدا وروًح��ا؛ حيث تعر�س للريا�ص����ة والقيم امل�صتف��ادة منها مثل احرتام 
القواع��د والقوانني واحرتام االآخري��ن واإ�صاعة احلب وال�صالم ب��ني النا�س، كما تعر�س 



ه��ذه الوح��دة لهواية القراءة، وتركز على ق��راءة الق�ص�س وما يرتب��ط بها من مهارات 
باأ�صلوب �صائق وممتع، وقد ا�صتملت الوحدة على حديٍث نبوى ون�س �صعرى؛ لتاأكيد القيم 

وامل�صامني الواردة بالوحدة.

�  الوح��دة الثالثة: )ق�ص�س وع��رب( وتتناول هذه الوحدة جمموع��ة ق�ص�س تت�صمن كثرًيا 
م��ن املع��ارف وامله��ارات والقيم حيث توؤك��د اأهمي��ة اال�صتفادة م��ن املوارد املختلف��ة وح�صن 
ا�صتخدامه��ا واح��رتام املعل��م وتقدير دور االأم، و�ص��رورة اال�صتفادة مم��ا نتعلمه من معارف 
ومهارات وتوظيفه فيما يفيدنا، وتت�صمن الوحدة اآيات قراآنية من الق�ص�س القراآنى لتت�صق 

ا يحكى ق�صة الثعلب والديك. ا �صعريًّ مع م�صامني الوحدة كما ت�صمنت ن�صًّ
وق��د �صدرن��ا كل در�س باأهداف وق�صاي��ا معا�صرة ومفاهيم ومهارات يج��ب تعلمها، وزودنا كل 
در���س باأن�صط��ة وتدريبات تدرجت م��ن ال�صهولة اإلى ال�صعوب��ة، مراعاة للف��روق الفردية، بني 

التالميذ، و بها ي�صتطيع املعلم تقومي اأدائهم.
وق��د �صاحب الكت��اب اأن�صطة وتدريبات متنوع��ة علىالدرو�س ت�صاع��د التلميذ على تطبيق 
م��ا تعلم��ه من مع��ارف وقيم ومه��ارات ،وكذل��ك اأن�صط��ة وتدريبات عل��ى كل وح��دة واختبارات 

علىالف�صل الدرا�صى الثانى.
واجلدي��ر بالذك��ر اأن لغة الكتاب جاءت م�صتمدة من مف��ردات التلميذ فى تلك املرحلة، ووظفت 
ال�ص��ور واالأ�ص��كال؛ الإثراء املحتوى وجعل��ه عميًقا لديه؛ حت��ى ي�صبح �صائًقا جاذًب��ا ودافًعا للتعلم، 
وكم��ا راعينا التوازن بني البيئات، وعدم التحيز جلن�س على ح�صاب االآخر، كما مت مراعاة التكامل 

بني اللغة العربية واملواد الدرا�صية االأخرى.
وق��د ا�صتخدم��ت ا�صرتاتيجي��ات تعليم وتعل��م خمتلفة، اأ�صا�صه��ا التعلم الن�ص��ط الذى يجعل 
ا فى املواقف التعليمية، وحر�صنا على تنويعها مراعاًة للفروق الفردية،  التلميذ م�صارًكا اإيجابيًّ
ومعاجل��ة ل�صعوب��ات التعلم التى ق��د ي�صببها ا�صتخدام طريقة واحدة ف��ى التعليم، وقد جاءت 

اأ�صاليب التقومي متنوعة و�صاملة؛ لتتنا�صب مع هذه اال�صرتاتيجيات وتلك االأ�صاليب.

واهلل من وراء الق�صد

املوؤلف�����ان



احملتويات
الوحدة االأولى: �صخ�صيات رائدة

2  ................................................................................................................... الدر�س االأول: طريق ال�صالم )قراآن كرمي(

5  ................................................................................................................. - قواعد نحوية : عالمات اإعراب املفعول به 

الدر�س الثانى: ملك حفنى نا�صف .....................................................................................................................................  7

11  ........................................................................................................................  - قواعد نحوية : اإعراب املفعول لأجله

13  ...................................................................................................................................... الدر�س الثالث: جنيب حمفوظ 

17  ................................................................................................................................. الدر�س الرابع: نحب م�صر )�صعر( 

-- قواعد نحوية : اإعراب املفعول  املطلق..................................................................................................................... 21

الوحدة الثانية: هوايات ومهارات
23  ......................................................................................... الدر�س االأول: دعوة للحب والتوا�صل )حديث �صريف( 

الدر�س الثانى: الريا�صة والت�صامح ................................................................................................................................  27

 - قواعد نحوية : عالمات اإعراب املبتداأ واخلرب..........................................................................................................  30

32  ...................................................................................................................................... الدر�س الثالث: قراءة الق�ص�س 

 قواعد نحوية : اإعراب امل�ضاف اإليه.................................................................................................................................. 35

الدر�س الرابع: م�صر هى الدنيا )�صعر( .......................................................................................................................... 38 

الوحدة الثالثة: ق�ص�س وعرب
الدر�س االأول: �صليمان والهدهد )قراآن كرمي( ..........................................................................................................  43

47  ......................................................................................................................................... الدر�س الثانى: االأمل والوفاء 

الدر�س الثالث: الطبيب ال�صغري ........................................................................................................................................ 51 

56  ........................................................................................................................ الدر�س الرابع: الثعلب والديك )�صعر( 



فى ِنَهاَيِة َهِذِه �لَوْحَدِة ُيتوقُع �أْن يُكوَن �لتِّلميُذ قادًر� َعَلى �أَْن:
- َيتعرََّف ُمْفَرد�ٍت َجديدًة من �سياٍق م�سموٍع.

- يحدَِّد عنا�سر ق�سٍة ��ستمَع �إليها.
وِر باأ�سلوبه. َر َعْن �ل�سُّ - ُيَعبِّ

- َيتُلَو �لآَياِت �لُقْر�آنيَة تالوًة �سحيحًة معبرًة.

ِحيحًة معبرة. - َيْقر�أَ �لدُّرو�َس ِقَر�ءًة َجْهريًة �سَ
حيحًة معبرًة. عِر ِقر�ءًة �سَ - َيْقر�أَ �أَْبياَت �ل�سِّ

فاِت �لَح�َسنِة. َم َبْع�َس �ل�سِّ - َيتعلَّ

اِجحِة. ْخ�سياِت �لنَّ - َيْقر�أَ َعِن �ل�سَّ
ارِة. اِفعَة مَن �لأعَماِل �ل�سَّ َز �لأْعَماَل �لنَّ - ُيميِّ

- َيتعرََّف ِقيمَة ُحبِّ �لَوَطِن.
فاِت َنجيب محفوظ. - يتعرََّف بع�َس �سِ

ف فى ِخدمِة �لُمجتمِع. - يتعرََّف دوَر ملك حفنى َنا�سِ
ِحيًحا. ْبًطا �سَ ِبَط �أَو�ِخَر �لَكِلماِت �سَ - َي�سْ

- يتعرَف عالماِت �إعر�ِب �لمفعوِل به.
- َي�ْسَتْخِرَج �لَمفعوَل لأجلِه مْن ِفقرٍة قر�أها.

- يكُتَب تَعليًقا على َبع�ِس �ل�سوِر.
- يكُتَب حو�ًر� َم�ستخِدًما كلماٍت من دُرو�ِس �لَوْحَدِة.

ِحيًحا فى كتابته. رقيِم ��ْسِتْخد�ًما �سَ - َي�ْستخِدَم َعالماِت �لتَّ
ِى �لرقعِة و�لن�سِخ. - يكتَب م�ستخدًما خطَّ

- يكتَب ُم�ستخدًما �لمفعوَل �لمطلَق.

الدرُس األوُل
الِم )قر�آن كريم( َطريُق �ل�سَّ

- قو�عد نحوية: عالمات �إعر�ب �لمفعول به.

الدرُس الثانى
ف َمَلك ِحْفِنى َنا�سِ

- قو�عد نحوية: �إعر�ب �لمفعول لأجله.

الدرُس الثالُث
َنِجيب َمْحُفوظ
الدرُس الرابُع

َر )�سعر( ُنِحبُّ ِم�سْ
- قو�عد نحوية: �إعر�ب �لمفعول �لمطلق.

- �ْحِتر�ُم �لَعَمِل وَجْوَدُة �لإْنَتاِج.

َها. - ُحُقوُق �لمْر�أِة وَمْنُع �لتَّمييِز �سدَّ

ربيُة ِمْن �أْجِل �لمو�َطَنِة. - �لتَّ

ُة. - �لمَهاَر�ُت �لحَياتيَّ



�للغة �لعربية          �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئى2

رِس؟ ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

اأهميَة الِجَهاِد فى �َسبيل اهلِل. ¯ 
َرحمَة اهلِل ِبِعَبادِه. ¯ 

الِم. حثَّ الإ�ْسالِم على ال�سَّ ¯ 
ُمْفَرداٍت َجديدًة. ¯ 

عالماِت اإعراِب الَمْفعوِل بِه. ¯ 

َنُة: الَقَضاَيا الُمتَضمَّ

الت�سامُح والتربيُة من اأجِل ال�سالِم. ¯ 

رِس: َأْهَداُف الدَّ

يكون  �أن  يتوقُع  ْر�ِس  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 

�لتِّلميُذِ قادًر� َعَلى �أْن:

يعبَر عْن معنى الآياِت بعَد ال�ستماِع  ¯ 
اإليها.

ٍة ا�ستمَع اإليها. َر ِق�سَّ يحدَِّد َعَنا�سِ ¯ 
يتحدَث اأماَم زمالئِه عْن دوِر الإ�سالِم  ¯ 

الِم. فى ن�سِر ال�سَّ
يتلَو الآياِت تالوًة �سحيحًة. ¯ 

جمل  فى  رِقيِم  التَّ َعالماِت  َي�ْسَتخِدَم  ¯ 
مفيدٍة.

من  الجماِل  مواطِن  بع�َض  ي�ستخرَج  ¯ 
الن�ض.

َف ُمْفَرَداٍت َجديدًة. يَتعرَّ ¯ 
 - )تعجب  الأ�َساِليِب  َبْع�َض  َف  َيتعرَّ ¯ 

نهى- اأمر - ا�ستفهام(.
ُلوِك الَخَطاأ. حيَح ِمن ال�سُّ لوَك ال�سَّ ُيميَِّز ال�سُّ ¯ 

يحدَِّد عالماِت اإعراِب المفعوِل بِه. ¯ 
الل��ت��زاِم  يِة  اأهمِّ َع��ْن  ِف��ْق��رًة  َيْكُتَب  ¯ 

بَمكاِرِم الأَْخالِق.

ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ا يلى: اذكْر اأمثلًة على كلٍّ ممَّ ¯ 
ال�سالُم مَع البيئِة - ال�سالُم مَع الآخِر - ال�سالُم مَع النَّف�ِض. ¯ 

نشــاط

الِم )ُقْر�آن َكرِيم( َطِريُق �ل�سَّ

ال�سالم مع البيئة

قاَل اهلل تعاَلى:

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   {ڻ   

ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  
ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے  
ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ    ۇ   ڭ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
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اٌت رائدة الوحدة األولى: َشْخِصيَّ

مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى

ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ}  )البقرة: 207- 209(
: َغوىِّ   أِضْف إِلى ُمعجِمَك اللُّ

ا ر�سَ ֺ مر�ساِة: ̄  ֺ ابتغاَء: َطَلَب    ي�سِرى: يبيُع    
ֺ مبيٌن:̄  ظاهٌر. ًة: َجِميًعا.    كافَّ

ֺ البيَِّناُت:̄  الَبَراِهيُن والأدلُة للُتم َعِن الحقِّ    زللُتم: �سَ
  التفسير :

الَم،  وال�سَّ وال�ْسِتْقراَر  الأَْمَن  ِللُمْجَتمِع  َمُن  َت�سْ الَّتى  اِمَيَة  ال�سَّ الِقَيَم  الَكِريُم  الُقْراآُن  ُد  ُيوؤَكِّ
باِع َمْنهِج اهلِل �سبحاَنُه وتعالى، والَعَمِل بما جاَء  َق على الأَر�ِض اإل باتِّ الُم لن َيتحقَّ َفال�سَّ
َبَع  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َفِفى الآيِة الأُولى )207( نموذٌج لرجٍل اتَّ باِع �ُسنِة نبيِِّه ُمَحمَّ فى ِكَتاِبِه الكريِم، واتِّ
ه ملسو هيلع هللا ىلص . هذا الرَّجُل هو �سهيٌب الرومىُّ  ا لَنِبيَّ ا اهلِل، وُحبًّ الم َمَع اأَْعَداِئِه؛ طلًبا لِر�سَ �َسبيَل ال�سَّ
اُر ُقَرْي�ٍض ُيَهاِجُر اإِلى المدينة َوفى الآيتيِن )208، 209(  ِى ِبماِلِه ُكلِِّه؛ َكى َيْتُرَكُه ُكفَّ حَّ الذى �سَ
ُق َلُه الأَْمَن وال�ستقراَر، وفيِهما  الِم الَّذى ُيَحقِّ ٌة لُكلِّ اإِْن�َساٍن َكْى َيْدُخَل فى َطِريِق ال�سَّ َدْعَوٌة َعامَّ
اِم الَّذى ُيوؤَدِّى اإلى الَخوِف والَقَلِق  ْيَطاِن َوُهو َطِريُق الَف�ساِد والِخ�سَ َباِع َطِريِق ال�سَّ َنْهٌى َعْن اتِّ
ا تحذيًرا لكلِّ اإْن�َساٍن ِمَن الْنِحراِف عَن َطريِق ال�سِتَقاَمِة؛  والَعَداِء َبْيَن اأَْفَراِد الُمْجتَمع. وَنِجُد اأَْي�سً

ٍة وِحْكَمٍة. ُه لِعَقاِب اهلِل القوىِّ القادِر الَِّذى ُي�سرُِّف �ُسئوَن َخْلِقِه ِبقوَّ لأَنَّ َذِلَك �َسُيعرِّ�سُ
 ِمْن جماِل التعبيِر:

عِة. )و�هلُل رءوٌف ِبالعباِد( َتْعبيٌر َجميٌل َيدلُّ على َراأَْفِة اهلِل بعباِدِه وَرْحمِتِه الَوا�ِسِ
ها �لذيَن �آَمُنو�( ِنداٌء ِللُموؤِمنيَن فيِه َتْعظيٌم وَتْكريٌم لهم. )َياأيُّ

ْلِم والبتعاِد عِن الُعْدواِن. ْلِم( اأْمٌر للحثِّ عَلى الدُّخوِل فى ال�سِّ )�دُخُلو� فى �ل�سِّ
الذى  ال�سيطاِن  َطِريِق  فى  ْيِر  ال�سَّ مَن  للتحِذيِر  نْهٌى  ْيطاِن(  �ل�سَّ ُخُطو�ِت  َتتَّبعو�  )ل 

ى اإلى َهالَك الإِْن�َساِن. يوؤدِّ
التوكيِد  َوو�ِسيلُة  لالإِْن�َساِن  ْيطاِن  ال�سَّ َعَداَوَة  ُد  ُيوؤَكِّ َجميٌل  َتْعبِيٌر  مبيٌن(  َعُدوٌّ  لُكْم  ه  )�إنَّ

.) )اإنَّ
)فاْعَلُمو� �أنَّ �هلَل َعِزيزٌ حِكيٌم( اأ�سُلوُب اأَْمٍر للتحذيِر مَن ال�سِتْمَراِر فى الْنِحَراِف َعْن 

َطِريق ال�سِتَقاَمِة.
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

1- ��ستمع �إلى �لآيِة �لَكريمِة، ُثمَّ �أَِجْب:

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے    {ھ  

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ }
« فى ُجَمٍل من ِعنِدَك. ) اأ ( اأَْدِخْل ُمَراِدَف »ُمبِيٌن« وُمْفرَد »ُخُطواٍت« وم�سادَّ »َعُدوٍّ

ْيطاِن؟ باِع ُخُطواِت ال�سَّ )ب( لماذا يحذُِّرنا اهلُل تعالى مَن اتِّ
ْكَل: )ج�( �أَْكِمِل �ل�سَّ

فى الآََيِة

َنْهٌىاأَْمٌرِنَداٌء

بُع الإن�ساُن خطواِت ال�سيطاِن؟ ) د ( كيَف يتَّ
2- �قر�أ �لآيَة �لَكرِيمَة، ُثمَّ �أَِجْب:

ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   {ڻ    تعاَلى:   ق��اَل 
ھ  ھ}.

ادَّ »ي�سِرى« وَجْمَع »َنف�ٍض« فى جمٍل مْن تعبيرَك. ) اأ ( هاِت ُمَراِدَف »َمْر�ساٍة« وُم�سَ
َفاِت الُموؤِمنيَن. َفَة الَواِردَة فى الآيِة ِمْن �سِ )ب( اْذُكِر ال�سِّ

)ج�( بين ما تراه من جمال فى َقوِلِه َتعالى: { ڻ  ۀ }.
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3-  ُم�ْسَتعيًنا ِبالإْنترِنت �ْقَر�أ �لَعَناويَن �لرَّئي�سَة لإِْحَدى �لَمَجالِت �أَو �لَجَر�ِئِد وَناِق�ْس 
ُزَمالَءَك ِفيها.

يِة �لتَّعاُوِن ِفى َعَمِل �لَخيِر، فماذ� تقوُل؟ 4- وقفَت ُمتحدًثا َعْن �أَهمِّ

ِل. 5- ِبُم�َساركِة ُزَمالِئَك �كُتِب �لآياِت َعلى َلوحٍة، ثمَّ َعلِّْقها فى �لَف�سْ

الِم. 6- �بحْث فى �لُم�سَحِف �لألكترونىِّ عن �آياٍت تْدُعو �إلى �ل�سَّ

  قواعد نحوية: )َعالَماُت �إعر�ِب �لَمْفُعوِل بِه(

اليَة:          �لُجمَل �لتَّ

مِت الَمْدر�سُة ندوًة ثقافيًة. ) اأ ( - نظَّ
َم الأديُب ن�سائَح مفيدًة.   - قدَّ

)ب( -  كافاأِت المدر�سُة تلميذيِن متفوِّقيِن.
  - ُتقدُِّر ِم�سُر الُمخل�سيَن ِمْن اأَْبناِئها.

)ج�( - ُيماِر�ُض التَّالِميُذ الريا�ساِت الُمفيدَة.

وقعَتا  ُهَما  نَّ اأَ َتِجُد  ن�سائَح(   - )ندوًة  الَكلمتيِن  ولِحِظ   ) اأ   ( فى  المثالين  -  تاأمْل 
بَط اأَواِخِر الَكِلمتيِن تجُد اأنَّ َعالمَة النَّ�سِب الَفتحُة؛ لأَنَّ الَكِلَمَة  مفعوًل بِه. لِحْظ �سَ

الأوَلى َجاءْت مفردًة والكلمَة الثانيَة َجاَءْت َجْمَع َتْك�سيٍر.
ُهَما  اأَنَّ َتِجُد  المخل�سيَن(   - )تلميذيِن  الَكلمتيِن  ولِحِظ  )ب(  فى  المثالين  -  تاأمْل 
اِنَيَة َجْمُع  وقعَتا مفعوًل بِه واأنَّ عالمَة النَّ�سِب الياُء لأنَّ الَكِلَمَة الأولى مثناة والثَّ

ٍر �َسالٌم. ُمذكَّ
بِه  َمْفُعوًل  َوَقَعْت  ها  نَّ اأَ �َسَتِجُد  )الريا�ساِت(  كلمة  ولحظ  )ج�(  فى  المثال  -  تاأمْل 

ٍث �َسالٌم. و�ستجُد اأنَّ عالمَة الن�سِب الَك�ْسَرُة؛ لأنها َجْمُع موؤنَّ

الحظ

اقرأ
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ِبه: الَمْفعوُل ِبه َمْن�سوٌب َداِئًما وعالمُة َن�سْ
- الَفْتحُة اإَذا َكاَن ُمْفرًدا اأو َجْمَع َتك�سيٍر.
ٍر �َساِلًما. - الياُء اإَذا َكاَن ُمَثنًّى اأو َجْمَع َمَذكَّ

ٍث �َساِلًما. - الَك�ْسرُة اإَذا َكاَن َجمَع ُموؤنَّ

تدريبات نحوية
1 - اجعل الكلمات الآتية مفعوًل به فى جمل من تعبير ك :

اأ - النا�ض.
ب - الأمن.

ج� - ال�سالم.
2 - حدد المفعول به فى الجمل الآتية، وبين عالمة اإعرابه :

اأ -ا�سترى التلميذ ق�سة ممتعة.
ب - كرمت المدر�سة الفتيات المتفوقات.

ج� - يحترم النا�ض المخل�سين فى عملهم.
3 -تحدث عن اأهمية ال�سالم فى حياة ال�سعوب م�ستخدما المفعول به.
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رِس؟ ُم فى هَذا الدَّ ماذا َنَتعلَّ

ف. اأ�سباَب عظمِة َملك ِحْفنى َنا�سِ ¯ 
َدوَر الَمراأِة فى َتْنميِة الُمْجَتمِع. ¯ 

ِحِم. َلِة الرَّ َة �سِ اأَهميَّ ¯ 
ُمْفَرداٍت َجديَدًة. ¯ 

اإعراَب المفعوِل لأِْجلِه. ¯ 

َنُة: القضايا المتَضمَّ

ُة. المَهاَراُت الَحَياِتيَّ ¯ 
. الَعمُل التَّطوعىُّ ¯ 

َها. حقوُق الَمْراأِة ومنُع التمييِز �سدَّ ¯ 

رِس:  َأْهَداُف الدَّ

يكوَن   �أَْن  يتوقع  ْر�ِس  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 
�لتلميُذ  قادًر� َعلَى �أْن:

ٍة ا�ستمَع اإليها. َر ِق�سَّ ُيحدَِّد َعَنا�سِ ¯ 
َيتعرََّف ُمْفرَداٍت َجديدًة فى �سياٍق م�سموع. ¯ 
يتحدَث عن ِقيمِة الَعمِل ِمْن اأَْجِل الَوطِن. ¯ 

مرتبطٍة  ���س��وٍر  على  ا  �سفهيًّ يعلَق  ¯ 
بمحَتوى الدر�ِض.

حيحًة. َيْقراأَ الدَّر�َض ِقراءًة َجْهريًة �سَ ¯ 
َف َدوَر الَمْراأِة ِفى ِبَناِء الُمْجتمِع. َيتعرَّ ¯ 
ُجَمٍل  فى  الَخياِل  ِمَن  الَحقيقَة  ُيميَِّز  ¯ 

َقَراأها.
ي�ستخدَم المفعوَل لأجلِه فى ُجمٍل مفيدٍة. ¯ 

البحِث  فى  الإنترنِت  �سبكَة  ي�ستخدَم  ¯ 
ياٍت ن�سائيٍة اأخَرى. عن �َسْخ�سِ
َوٍر ُمْعَطاٍة. ًة ِمْن �سُ َن ِق�سَّ ُيكوِّ ¯ 

ُتْنَطُق  حروٌف  ِبها  َكِلماٍت  ي�ستخدَم  ¯ 
ول ُتْكَتُب فى ُجَمٍل مفيدٍة.

َيْكُتَب ِفْقَرًة َعْن اأَهميِة عمِل المراأِة. ¯ 

ورِة. اكُتْب تعليًقا َعلى ال�سُّ ¯ 

نشــاط

رْت اأُ�ْسَرُة  ِة َقرَّ ِفى نهايِة الإَجازِة الأ�سُبوعيَّ
واْنَطَلقِت  وِم.  الَفيُّ ِبُمَحاَفظِة  الَجدِّ  ِزيارَة  اأَميٍر 
َراِء  ِريَق َو�سَط الَمزاِرِع الَخ�سْ يارُة َتْقَطُع الطَّ ال�سَّ
اأْخرى. وَبْعد  ْحياًنا  اأَ حراِء  اأْحياًنا، وَو�سَط ال�سَّ
َمْنِزِل  اإل��ى  ��رُة  الأُ���سْ َو�سلِت  َدقيقًة  �َسْبعيَن 
الَجدُّ  وا�ْسَتقبلُهم  وِم،  الَفيُّ ُقرى  باإْحدى  الَجدِّ 

ِبَحفاوٍة.

ف ْفِنى َنا�سِ َمَلك ِحِ
الدرُس الثانى
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وِم،  بِة ِبالَفيُّ ْبدى اأَميٌر واأميرُة اْرتياَحُهما ِللَم�ساِهِد الَخالَّ وفى اأَثناِء َتناوِل الَع�َساِء اأَ
وَحَكى الَجدُّ ِذكَرياِته َفا�ْسَتوَقَف اأَميرَة َحديُث الَجدِّ َعن َباِحثِة الَباديِة، َفَقالْت: َمْن 

ف. ها َمَلك ِحْفنى َنا�سِ : اإنَّ َباِحَثُة الَباِدَيِة يا َجدِّى؟ َقاَل الَجدُّ
َر. اِة فى ِم�سْ َكاَن اأَُبوها ِمْن اأَ�ْسَهِر الأَدباِء والُق�سَ

َقاَل اأَميٌر: اأَيَن ُوِلَدْت يا َجدِّى؟
اليِة ِبالَقاِهرِة فى �سنِة 1886م  : ُوِلَدْت فى َحىِّ الجمَّ َقاَل الَجدُّ
)اأَْلٍف وَثَماِنَماَئٍة و�ستٍّ وثمانين من الميالد(، اْلتَحقْت ِبالَمدر�سِة 
َناَلِت  َحتى  ِدَرا�سَتها  َلْت  وَوا�سَ الْبتدائيِة  َعلى  لْت  وَح�سَ نيِة،  ال�سَّ

هادَة الُعْليا. ال�سَّ
َلُتها ِبالَفيُّوم؟ َقاَل اأَميٌر: وَما �سِ

تاِر الَبا�ِسِل(  َجْت )َعبدال�سَّ اأَْن َتزوَّ وِم َبعَد  اإلى الَفيُّ اْنتَقَلْت  َلَقد  اْبَت�سَم الَجدُّ قائاًل: 
واِج  الزَّ ُلغٍة، وَبعَد  ِمْن  اأكثَر  ُيِجيُد  الثَّقافِة  َرُجاًل وا�ِسَع  َوكاَن  اِح،  مَّ الرَّ َقبيلِة  َرئي�ض 

خذْت ِلَنْف�ِسها َلَقًبا َجديًدا ا�ْسُتِهرت ِبه وهو »َباِحثُة الَباديِة«. اتَّ
ف َنْف�َسها للدَِّفاِع َعن الَمراأِة وَتعِليِمها.  َعلََّق الأُب َقاِئاًل: َنَذرْت َملُك ِحْفنى َنا�سِ

ملك حفنى نا�سف

�سواقى الفيوم
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َفَكانْت َتحثُّ الآََباَء َعلى َتْعليِم َبَناِتهم، وَكاَنت ُتعلُِّم الَفَتياِت كيفيَة 
ف،  الْعِتَناِء ِباأْنُف�ِسِهنَّ وَعلَّقْت َواِلدُة اأَميٍر َقاِئلًة: اإنَّ َملك ِحْفنى َنا�سِ
فية َزْغُلول وَغيرهنَّ كثيراٌت، َقْد َبَذْلَن الَجْهَد  وُهدى �َسْعَراوى، و�سَ
فى  اأَْو�ساِعها  الِح  واإ�سْ ُحُقوِقها  َعلى  الَمراأِة  وِل  ُح�سُ اأَْج��ِل  ِمْن 
َبحِت الَمراأَُة وزيرة و�سفيرة وَقا�سيًة  اأَ�سْ ِلَهَذا  الأ�ْسرِة والُمْجَتمِع؛ 

وُمَعلِّمًة وطبيَبًة وُمهنِد�سًة وَباحثًة فى �َستَّى الَمياديِن.
اأَميرُة: �ُسْكًرا َلهنَّ ُو�سْكًرا َلَك يا َجدِّى اأَْن َعرَّفتَنا ِبباِحثِة الَباِديِة.

ف. اأَمي��ٌر: �َساأكُتُب َغًدا فى َمجلِة الَمدر�َسِة َعن َملك ِحْفنى َنا�سِ
وٍر ِلَباِحثِة الَباِديِة فى َهِذِه الَمَجلَِّة. اأميرُة: �َساأ�ْسَتِرُك َبَجمِع �سُ

اِئداُت ِمْن  واُد والرَّ :  اأْح�َسنُتما، َفيجُب اأَْن َيعِرَف الِجيُل الَجديُد َما َقاَم ِبه الرُّ الَج��دُّ
ِم الُمْجَتمِع. ُجْهٍد ِمْن اأَْجِل َتقدُّ

: َغِوىِّ  أِضْف إِلى ُمْعَجِمَك اللُّ

َحفاوٍة: احِتفاٌل.   ̄ 
اأَْبدى:̄  اأْظَهر.

الَباِدية:̄  ف�ساٌء وا�سع فيه المرعى والماء ويغلب عليها حياة التنقل والترحال.
لُتها: عالَقَتُها.   ̄   �سِ

ُيِجيُد:̄  ُيْتقُن.
ُع.   ̄  : ُت�َسجِّ َتحثُّ

الْعِتَناء:̄  الْهِتَمام.

هدى �سعراوى
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

اليِة ِمن ُمَعلِّمَك، ثمَّ �أَِجْب: 1- ��ْسَتِمع �إلى �لِفْقرِة �لتَّ
ف َنْف�َسها للدِّفاِع َعن المراأَِة وَتعليِمها. َفَكاَنْت َتحثُّ الآَباَء  » َنَذرْت َملك ِحْفنى َنا�سِ

.» َعلى َتْعليِم َبَناِتهم، وَكانت ُتَعلُِّم الَفتياِت َكيفيَة العتناِء ِباأْنُف�ِسهنَّ
ا بيَن الَقو�َسيِن: حيحَة ِممَّ ) اأ ( تخيِر الإجابَة ال�سَّ

ُع( )ُتعلُِّم - ُتقدُِّم - ُت�َسجِّ  :» - ُمراِدُف »َتُحثُّ
)الَفتاُة - الفتوى - الَفَتى( - ُمْفرُد »الَفتياِت«: 
)التخلف - الفو�سى - الإْهَماُل( ادُّ »الْعِتَناِء«:  - ُم�سَ

ف َكما َتْفَهُم ِمَن الِعَبارِة؟ ْت َملُك ِحْفنى َنا�سِ )ب( ِبَم اْهَتمَّ
)ج�( ِلماذا اْنَتَقلْت َملُك اإلى الفيوِم؟

) د ( ا�ْسَتخِرْج ِمَن الِفْقرِة: َفاِعاًل - َمْفعوًل ِبِه وبيِّن عالمَة اإعراِبه.

أَ�ْسِئلِة: اليَة قر�ءًة جهريًة، ُثمَّ �أَِجْب َعِن �ل 2- �ْقَر�أ �لِفْقرَة �لتَّ

الِح  وِل الَمْراأِة َعلى ُحقوِقها واإ�سْ  »... وَغيرُهنَّ َكِثيراٌت َقْد َبَذلَن الجْهَد ِمْن اأَْجِل ُح�سُ
يًة  وَقا�سِ و�سفيرًة  وزيرًة  الَمْراأَُة  َبَحِت  اأَ�سْ ِلَهَذا  والُمْجَتمِع.  أُ�ْسَرِة  ال فى  اِعها  اأَْو�سَ

وُمَعلَِّمًة وَطبيبًة وُمَهنِد�َسًة وَباِحثًة ِفى �َستَّى الميادين«.
) اأ ( َهاِت ُمَراِدَف »�َستَّى« وُمْفَرَد »ُحقوٍق« وم�سادَّ »اإ�سالٍح«. فى جمٍل.

؟ )ب( َما َنتيجُة جْهِد َهوؤلِء النِّ�َساِء وَغيرِهنَّ
)ج�( �سْع عنواًنا منا�سًبا لِلفقرِة.

اِليِة: �ْسِئَلِة �لتَّ 3- �قر�أ �لدر�َس قر�ءًة �سامتًة، ثم �أَِجْب َعِن �لأَ

ف؟ ْيَن ُوِلَدْت َمَلك ِحْفِنى َنا�سِ ) اأ ( َمتى؟ َواأَ
ف الفتياِت؟ )ب( َماذا َعلَّمْت َمَلك ِحْفنى َنا�سِ



11

اٌت رائدة الوحدة األولى: َشْخِصيَّ

مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى

)ج�( َما الَّذى ا�ْستوَقَف اأَِميرَة ِمْن َحِديِث الَجدِّ؟
َر اأَِميٌر َبْعَد �َسَماِعِه َحديَث الَجدِّ؟ ) د ( َماَذا َقرَّ

4- ماذ� تفعُل ِفى �لَمو�قِف �لتاليِة ...؟

) اأ ( راأيَت طفاًل يمزُق اللوحاِت فى المدر�سِة.
ا ُي�ساعُد عجوًزا فى حمِل بع�ِض الأ�سياِء. )ب( وجدَت �َسابًّ

)ج�( راأيَت َحِريًقا فى �سقِة اأحِد الِجيراِن.
) د ( �سمعَت �سوًتا عالًيا ي�سدُر ِمن ِجهاِز التَّ�سجيِل الخا�ضِّ باأحِد اأَ�سدقاِئَك.

ِفى  ْلها  و�سجِّ �لمجالِت  لبع�ِس  �لرَّئي�سَة  �لَعناويَن  �ْقر�أ  بالإنترنت  5-  م�ستعيًنا 
َنتَك، ثمَّ تناق�ْس مع زمالِئَك فيها. ُمدوَّ

6- �ألِق كلمًة فى �إذ�عِة �لمدر�سِة َعْن َدوِر �لنِّ�ساِء فى تنميِة �لمجتمِع.

على  َها  و�عر�سْ �أحد�ِثها  بتلخي�ِس  ُقْم  ُثمَّ  �لمدر�سِة،  مكتبِة  ِفى  ِق�سًة  �قر�أْ   -7
معلِّمَك.

أَْجِلِه( - قواعُد نحوية: )�إَعر�ُب �لمفعوِل ل

           �لجمَل �لتاليَة:

- نذهُب اإلى المدر�سِة طلًبا للعلِم.  
ا ِفى القراءِة. - ن�ستِرى الكتَب حبًّ
- اأَذاكُر درو�ِسى اأماًل فى النجاِح.

- ُتكرُِّم المدر�سُة المتفوقيَن َت�سجيًعا َلهم.

: ا - اأماًل - ت�سجيًعا( تجُد اأنَّ - الكلماِت )طلًبا - حبًّ
كلمَة »طلًبا« تفيُد ال�سبَب ِفى الذَّهاِب اإلى المدر�سِة.

الحظ

اقرأ
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كلمَة »حبًّا« تفيُد ال�سبَب ِفى �ِسراِء الُكتِب.
كلمَة »اأماًل« تفيُد ال�سبَب ِفى ُمذاكرِة الدرو�ِض.

كلمَة »ت�سجيًعا« تفيُد ال�سبَب ِفى َتكريِم الَمْدَر�َسِة للُمَتَفوِّقيَن.
َبَب ِفى حدوِث الفعِل َقبَلها. ا - اأماًل - ت�سجيًعا( اأفادِت ال�سَّ فالكلماُت )طلًبا - حبًّ

الفتحُة،  المفعوِل لأجِلِه هى  اإعراِب  أجِلِه( وعالمُة  الكلماُت )مفعوًل ل ى هذِه  وت�سمَّ
فهَو من�سوٌب وعالمُة َن�سِبِه الَفْتحُة.

�لمفعوُل لأجِلِه: 
ا�سٌم من�سوٌب ُيبيُِّن �سبَب حدوِث الِفْعِل، وتكوُن عالَمُة ن�سِبِه الفتحَة.

تدريبات نحوية
اأ - اأعرب ماتحته خط فى الجمل الآتية      :

1 - نقدر المراأة اعتراًفا بدورها فى المجتمع.
2 - اهتمت الدولة بال�سباب تاأكيًدا لدورهم فى المجتمع.

ا على نظافة البيئة. 3 - نزرع الأ�سجار حر�سً
ب - تحاور مع زميلك عن دور المراأة فى المجتمع م�ستخدًما المفعول لأجله.

�للغة �لعربية          �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئى



رِس؟ ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

اأ�سباَب ُنبوِغ الأديِب َنجيب َمحفوظ. ¯ 
ُحبِّ الَوَطِن. ¯ 

ُمْفرداٍت َجديدًة. ¯ 
ا�ستخداَم الفاِعِل فى جمٍل مفيدٍة. ¯ 

َنُة: القضايا المتَضمَّ

ْرِبَيُة ِمْن اأَْجِل المَواَطَنِة. التَّ ¯ 
ُة. المهاراُت الحياتيَّ ¯ 

رِس:  َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُيتوقُع  ْر�ِسِ  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 

�لتِّلميُذ قادًر� َعلَى �أْن:

�َض ِفقرًة ا�ْستمَع اإليها. ُيلخِّ ¯ 
الم�سرييَن  عن  ُزَمالِئِه  اأَماَم  َث  يتحدَّ ¯ 

ِليَن على جائزِة نوبل. الحا�سِ
يًة �سحيحًة. َيْقراأَ الدَّر�َض قراءًة َجْهرَّ ¯ 

َيتعرََّف �سخ�سيَة نجيب َمْحفوظ. ¯ 
ًة من �سَوٍر ُمْعَطاٍة. َن ِق�سَّ ُيَكوِّ ¯ 

ِمَن  ِحيَحَة  ال�سَّ اِت  لوِكيَّ ال�سُّ ُيَميَِّز  ¯ 
ال�سلوكيات الَخَطاأ.

َف ُمفرداٍت َجديدًة. َيتعرَّ ¯ 
يبحَث فى �َسبكِة الإْنتِرنت عن اأعماِل  ¯ 

نجيب محفوظ.
اإْنجاِز َبْع�ِض  َيتَعاوَن َمع ُزَمالِئه ِفى  ¯ 

الأْعَماِل.
َي�ْستخدَم الَفاِعَل فى ُجمٍل ُمفيدٍة. ¯ 

ورٍة. يكتَب تعليًقا على �سُ ¯ 
�سِخ. ِى الرُّقعِة والنَّ يكُتَب ِبخطَّ ¯ 

اأْن  اأَِميرُة  َدْت  َتَعوَّ ِت  الَمَجالَّ اإْح��َدى  فى 
َقْبَل  الأطَفاِل  �ِض  ًة َق�سيرًة من ق�سَ ِق�سَّ َتْقراأََ 
ا�ْسَتوَقَفتها  ٍة  َمرَّ وَذاَت  النَّوِم،  اإلى  َتْخلَد  اأْن 
رىٍّ  ِم�سْ أَِدي��ٍب  ل ورٍة  �سُ اأَ�ْسَفَل  ُكِتَبْت  ِعَبارٌة 
اأَ�ْسُعُر  اأْكُتُبه  َكِبيٍر »ِعْنَدما ل يُكوُن ِعْندى ما 
اِحِب  َر ا�ْسِم �سَ َكاأنِّى َميٌت«. َحاَوَلْت اأَميرُة َتَذكُّ

ورة، وَلِكْن ُدوَن َجْدَوى. ال�سُّ

َنِجيب َمْحُفوظ

ٍة. وَرُة ُمَعبًِّرا َعْنَها ِبُجَمٍل ِفْعِليَّ ْف َهِذِه ال�سُّ �سِ ¯ 

نشــاط

 ¯ 

ْرُس الثالُث الدَّ
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اِحِب  ِلَت�ْساأََل الُمَعلَِّم َعْن �سَ ِة؛  َفْتَرَة اللَُّغِة الَعربيَّ ُب  َتَترقَّ وفى الَيوِم التَّالى َظلَّْت 
ورِة، وَعْن َمْعنى ما َقَراأتُه اأَ�ْسَفَلها. ال�سُّ

أَُدَباَء  َوِر ل ِة ُيَحيِّيِهم، ثمَّ ُيْخِرُج َمْجُموَعًة ِمَن ال�سُّ وَها ُهو َذا ُمَعلُِّم اللَُّغِة الَعرِبيَّ
�َساأََلها  ِعْنَدما  اأميرَة  ِل�َساَن  الُمَفاَجاأُة  َعَقَدِت  التالِميِذ.  َعلى  ها  ُثمَّ يعِر�سُ رييَن،  ِم�سْ

َر َجواُبها. َوِر وَتاأخَّ اِحِب اإْحَدى ال�سُّ الُمَعلُِّم َعِن ا�ْسِم �سَ
َدَباِء. �ِض و�سَيَر الأُ ُدِه�َض الُمَعلُِّم، َفُهو َيعَلُم اأنَّ اأميرَة َتْهَوى ِقَراءَة الق�سَ

ورَة من َحقيبتها وَحَكْت  ما اأَْخرَجِت ال�سُّ وؤَاَل وَلْم ُتِجْب اأميرُة، واإنَّ َر الُمَعلُِّم ال�سُّ َكرَّ
وَرِة. َتها َمَع ال�سُّ اأميرُة ِللُمَعلِّم وُزَمالِئها ِق�سَّ

َة وَكَتَب ا�ْسَم الأديِب الَكبيِر َنجيب َمْحُفوظ  وبعَد اأِن اْنَتهى الَحْكُى اْنَتَهَز الُمَعلُِّم َهِذِه الُفْر�سَ
اِحِب ُنوِبل - الَكاِتِب الَكبيِر َنجيب َمْحُفوظ. بورِة َقاِئاًل: َدْر�ُسنا اليوَم عن �سَ على ال�سَّ

َقاَلُه  ا  وِممَّ ورِة.  ال�سُّ اِحِب  �سَ ا�ْسَم  َعرَفْت  َلَقْد  الَفْرَحِة،  من  اأميرُة  َتطيُر  َكاَدْت 
الُمَعلُِّم َعن َنجيب َمْحفوظ:

ُوِلَد َنِجيب َمْحُفوظ بالَقاِهَرِة فى الحادى ع�سَر ِمْن ِدي�َسْمِبر �َسنَة 1911م )األٍف 
ًفا، وَكاَنْت  طٍة. َكاَن اأَُبوُه ُمَوظَّ وُت�سعَماَئٍة واإْحَدى َع�َسرة ِمَن الِميالِد( فى اأُ�ْسَرٍة ُمَتَو�سِّ
اأَْن  ًفا، واْخَتاَر  ُمَوظَّ الآَداِب، وَعِمَل  ُكليِة  َج فى  الأْزَهِر، َتخرَّ ُعَلماِء  اأََحِد  اْبَنَة  َواِلدُته 

ِت،  والَمَجالَّ ُحِف  ال�سُّ فى  مَقالٍت  َفَكَتَب  َكاِتًبا،  َيُكوَن 
اأْظَفاِره  ُنُعوَمِة  وُمْنُذ  ورواياٍت،  ق�سيرًة  ا  �سً ِق�سَ واألََّف 
الِع،  الطِّ مَن  ُيْكِثُر  َفكاَن  الِقَراَءَة،  َمْحُفوظ  َنجيب  اأََحبَّ 

والُمكِث فى المْكَتَبِة فترًة َطويلًة.
ا  �سً وقد َكاَنْت َثَمرُة هذِه الِهَوايِة َتاأِليَفه ِرَواياٍت وَق�سَ
وِق -  ر ال�سَّ رية - َق�سْ كَّ ريِن - ال�سُّ َكِثيرًة ِمنها: َبْيَن الَق�سْ

ُزَقاق الَمَدقِّ - ِبَدايٌة وِنهاية - َخان الخليلى .......
غالف رواية الكرنك لنجيب محفوظ
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اأَ�ْسَعُد الأْوَقاِت لَديِه َوْقَت َتاأِْليِف اإحَدى الرِّواياِت، وكان َي�ْسُعُر بالُحْزِن  وَكانْت 
َفِهْمُت  لقد  اأميرُة:  اَحْت  �سَ اللَّْحَظِة  َهِذِه  وفى  الِكَتابِة.  َعِن  ُف  َيَتوقَّ ِعْنَدما  والأََل��ِم 
ورِة. وبعد ُمَناَق�َساِت الُمَعلِِّم مع التَّالميِذ اأْنَهى الدَّر�َض  الِعَبارَة التى ُكِتَبْت َتْحَت ال�سُّ
ه للنَِّظاِم والنَّظاَفِة والتَّْخطيط،  َف بِه َنجيب َمْحفوظ ُحبُّ �سَ اأَْجَمِل ما اتَّ َقاِئاًل: وِمْن 
ْجِل َهَذا ُكلِِّه ا�ْسَتحقَّ اأِديُبنا َجاِئزَة  اأَ َر واأبناِئها. ِمْن  ديُد وع�ْسُقه لِم�سْ ُعه ال�سَّ وَتَوا�سُ
)األٍف وت�سعَماَئٍة وثمانيٍة وثمانيَن من  َجَدارٍة عاَم 1988م  َعْن  الآَداِب  ُنوبل فى 
َة( َرَحَل الأديُب الَعالِمىُّ نجيُب محفوظ عن  الميالد(، وفى عاِم 2006 )األفيِن و�ستَّ

ا�ُض ِبَها. َفاُتُه ُنجوًما َيهَتِدى النَّ عاَلِمَنا، وَبِقيْت ُموؤلَّ

: َغوىِّ  َأِضْف إَِلى ُمْعَجِمَك اللُّ

تخُلَد اإلى: ت�سُكُن وتطمِئُن̄ 
َجْدَوى:̄  َفاِئدٌة  

ب: َتْنَتِظرُ  ̄  َتَترقَّ
وُد: اأ�سكَتْتها. المْق�سُ  عَقدت ل�ساَنها: ̄ 

 َتْهَوى:̄  تحبُّ
ا�ْسَتَغلَّ انتهز: ̄ 

منُذ نعومِة اأظفاِره:̄  الُمراُد �سغُر �سنِِّه
الُمْكُث: الَبقاُء.̄ 

بنات جنيب محفوظ يت�سلمن جائزة نوبل
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

اِليِة من معلِمك، ُثمَّ �أَِجْب: 1- ��ستمع �إلى �لِفْقرِة �لتَّ
طَفاِل َقْبَل  �ِض الأَ ًة َق�سيرًة من ق�سَ َدْت اأميرُة اأْن َتْقراأَ ِق�سَّ ت َتعوَّ » فى اإْحدى الَمَجالَّ

ورٍة«. ٍة ا�ْسَتْوَقَفْتها ِعَبارٌة ُكِتَبْت اأَ�ْسَفل �سُ اأَْن َتخُلَد اإلى النَّوِم، وَذاَت َمرَّ
ا َبيَن الَقو�سين: حيحَة ِممَّ ِر الإجابَة ال�سَّ ) اأ ( َتخيَّ

)حدٌّ - اأَحٌد - َواِحٌد( - ُمَذكُر »اإْحدى«: 
ْعلى( )اأَْقَرُب - اأَْبَعُد - اأَ ادُّ »اأ�سفَل«:  - ُم�سَ
اٌر( ور - ِق�سَ اِئُر - ٌق�سٌ )َق�سَ - َجْمُع »ق�سيرٍة«: 
)ج�( َما الِعبارُة الَّتى ا�ْسَتوَقفْت اأَميرَة؟ َدْت اأَميرُة؟    )ب( َماذا َتعوَّ

) د ( اقترح على اأميرَة مجموعًة من ق�س�ِض الأطفاِل لتقوَم بقراءِتها. 
)ه�( ا�ْسَتخِرج ِمَن الِفْقَرِة َفاعاًل وَبيِّن َعالمَة اإْعراِبِه.

اِليِة قر�ءًة جهريًة، ُثمَّ �أَِجْب: 2- �قر�أ �لِفْقَرِة �لتَّ
األٍف وت�سعمائٍة  » ُوِلَد َنجيب َمْحفوظ ِبالَقاِهرِة ِفى الحادى ع�سَر من ِدي�َسمبر عاَم 
ًفا، وَكاَنْت َواِلدُته  طٍة. َكان اأَُبوه َيْعمُل ُمَوظَّ واأحد ع�سر من الميالد فى اأُ�ْسرٍة ُمَتو�سِّ
واأربعٍة  وت�سعمائٍة  األٍف  عاِم  فى  الآَداِب  ُكليِة  فى  َج  َتخرَّ الأَْزَهِر،  ُعَلَماِء  اأََحد  ابَنة 

وثالثيَن«.
�ْسرة« وُمْفَرَد »ُعَلَماء«. ادَّ »ُوِلَد« َوَجْمَع »اأُ ) اأ ( َهات فى ُجَمٍل ِمْن اإْن�َساِئَك ُم�سَ

َب��ْع��َد  َم��ْح��ف��وظ  َنجيب  َع��ِم��َل  َم����اَذا  )ج����(  )ب( اأَْيَن ُوِلَد نجيب َمْحفوظ؟ وَمتى؟ 
ِجِه؟ تخرُّ

غِر؟ ) د ( َما الِهوايُة الَّتى اأََحبَّها َنِجيب محفوظ ُمْنُذ ال�سِّ

3-  َتحدَّْث فى ِبرَناِمِج �لإَِذ�َعِة �لَمْدر�سيِة عن ح�سوِل نجيب محفوظ على جائزِة نوبل فى �لآد�ِب.
�ْسماِء َع�ْسرِة  4-  ُم�ْسَتعيًنا بالإْنَترِنت وبمكتبِة �لمدر�سِة ��ْسَترْك َمع ُزَمالِئك فى ِكَتابِة �أَ

ُموؤَلفاٍت ِلَنجيب َمْحُفوظ.
ٍة َقْر�أَتها لَنِجيب َمَحُفوظ. ا ِلِق�سَّ �سً 5- �ْحِك ُمَلخَّ
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للشاعر/ أحمد محرم )❊( رِس؟  ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

يَة ُحبِّ الَوَطِن اأهمِّ ¯ 
�َساأِن  اإْع��اَلِء  اأَْجِل  ِمْن  الَعَمِل  �سرورَة  ¯ 

الَوطِن
ُمْفرَداٍت َجديدًة ¯ 

اإعراَب المفعوِل المطلِق ¯ 

َنُة: القضايا المتَضمَّ

التربيُة من اأجِل المواطَنِة. ¯ 
. عىُّ الَعَمُل التَّطوُّ ¯ 

رِس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  يتوقُع  ْر�ِس  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 

�لتِّلميُذ قادًر� َعلَى �أْن:

ا�ْسَتمَع  اأبياٍت  فى  الَجماَل  َح  ُيو�سِّ ¯ 
اإليها.

ي�سَع عنواًنا لأبياٍت ا�ستمَع اإليها. ¯ 
ِبُجَمٍل  الأْبياِت  موِن  َم�سْ َعْن  َث  َيتحدَّ ¯ 

من عْنِده.
ُيْلِقَى النَّ�ضَّ اإلقاًء معبًرا. ¯ 

. ُيحدَِّد َمَظاِهَر ُحبِّ الَوَطِن من النَّ�ضِّ ¯ 
الَبْحِث  فى  الإنترِنت  �َسبكَة  َي�ستخِدَم  ¯ 

اعِر. َعن َمعلوَماٍت عِن ال�سَّ
 - الأم��ر   - ب  )التعجُّ اأ�َساليَب  ُيميَز  ¯ 
ا  ِممَّ النَّفى(   - ال�ْسِتفَهام   - النَّهى 

قراأ.
�سبيِه ِفيما يكُتُب. َي�ْستخدَم اأ�سُلوَب التَّ ¯ 

َيكتَب َبرقيَة َتهِنئٍة لزميلِه. ¯ 
ُجَمٍل  فى  الُمْطلَق  المَفُعوَل  َي�ْسَتخدَم  ¯ 

ُمفيدٍة.

عام  فى  ولَد  ِرىٌّ  ِم�سْ �َساِعرٌ  محرم  )❊(  �أحمد 
و�َسْبِعيَن  َو�َسْبَعٍة  وَثَماِنَمائٍة  )�أَْلٍف  1877م 

ِمَن �لِميالِد( باإْحَدى ُقَرى محاَفَظِة �لُبَحيرِة، 

وُهَو من �أ�سهِر �سعر�ِء م�سَر، كاَن َيْدُعو فى 

�سعرِه �إلى �لإ�سالِح و�لوحدِة �لوطنيِة. توفَى 

وَخْم�َسٍة  وت�سعمائٍة  )�أَْلٍف  1945م  عاِم  فى 

و�أَْربعيَن ِمَن �لِميالِد(.

َر )�سعر( ُنِحبُّ ِم�سْ ْرُس الرابع الدَّ

ٍة. وَرَة ُمَعبًِّرا َعنها بجمٍل ِفْعِليَّ ْف َهِذِه ال�سُّ �سِ ¯ 

نشــاط

17 مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى



�للغة �لعربية          �ل�سف �خلام�س �لبتد�ئى18

: َغِوىِّ  َأِضْف إَلى ُمْعَجِمَك اللُّ

الَجالِل:̄  الَعَظَمُة    َرْمُز: َعالَمٌة، والَجْمُع ُرُموز  
الُعُهود:̄  الَمواِثيُق   الِعظْم: الَفَخامُة والِكَبُر   

ِع�ْسنا َحِيينا: ̄  ى ِمن اأَْجِلها    َنْفتديها: ُن�سحِّ
الَحَرْم:̄  الَمكاُن الُمقدَّ�ُض، والجمُع )اأَْحرام(   ُمْكَرمين: معزَّزيَن.    

اأَْجَمِعيْن َوَنْفَتِديَها  َر ُمْخِل�سينْ  ُنِحبُّ ِم�سْ
وهى الَحياُة للَبنيْن ِفيها َحِييَنا ُمْكَرمي�نْ 

ِه��ى الُوج���وُد والَع����َدْم
َماْء َنْعلو ِبَها اإلى ال�سَّ َنْبنى َلها َخْيَر الب�َناءْ 
ُر اأَْوَلى ِبالِفَداْء وِم�سْ َنِديُن ِفيها ِبالَوف����اءْ 

ِهى الِحمى وهى الَحَرْم

: النَّصُّ

َرْمُز الَجالِل والِعَظْم ُر َلنا ُمْنُذ الِقَدمْ  ِم�سْ
ُر انَه�سى َيحيا الَعلْم ِم�سْ

ُلوْن �َساَد َبُنوها الأوَّ اأمُّ الُع�ُلوِم والُفُن�ونْ 
ا َعلي�ها َق��اِئم�وْن اإنَّ ومْثَلَما َكاُنوا َنُكونْ 

َن��ْرعى الُعُه�وَد والذَِّم����ْم
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اٌت رائدة الوحدة األولى: َشْخِصيَّ

مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى

ْرح:  الشَّ

اِعُر  ال�سَّ موِّ والَعَظمِة، َويتمنَّى  ِلل�سُّ الِمَثاُل  الزَّمِن، َفهى  ُر َعظيمٌة على مرِّ  )1-3(  ِم�سْ
َبح اأَْبناوؤها  اراِت والُعلوِم والفنوِن، وَقد اأ�سْ اأَْن َتْعلَو وَتْرَتِفَع َفهى مهُد الَح�سَ
ِبالِكَفاِح والَعَمِل، وَحافظوا  اأَْجَداِدهم  لوا ُرقىَّ  َفَوا�سَ َحاَب ُحْكٍم و�ُسْلطاٍن  اأَ�سْ

َعلى َعْهِدهم مع الآخرين.
وَن ِمْن اأَْجِلها َفهى الَّتى  اأَْبَناِئها، وُي�سحُّ َر َيْجرى فى ُعروِق ُكلِّ  )4-7(  اإنَّ ُحبَّ ِم�سْ
الَجادِّ  الَعمِل  اإلى  َر  اأَْبَناَء ِم�سْ اِعُر  ال�سَّ َيْدعو  َلهم. ولذا  الَكريَمَة  الَحياَة  َوَهبِت 
الُمْخِل�ِض الِذى َيرَفُع �َساأَْن الَوَطِن اإَلى اأَ�ْسَمى منزلٍة، وهم َمِديُنوَن َله بالوفاِء 
�ُض  المقدَّ الَمَكاُن  ه  الأَْرواَح؛ لأنَّ لُه  َنْبُذُل  َما  اأَحقُّ  والأَماَنِة وبالت�سِحَية، فهو 

الَعظيُم.

:  من جماِل التعبيِر فى النصِّ

- رمُز الَجالِل والِعَظم: َتْعبيٌر َجِميٌل يدلُّ على عظمِة م�سَر.
- م�سر انه�سى: َتْعبيٌر َجِميٌل ي�سوُر م�سَر بفتاٍة ت�ستجيُب لالأمِر بالنهو�ِض.

على  وي��ُدلُّ  َعَطاِئها  فى  ب��الأمِّ  َر  ِم�سْ ُر  ُي�سوِّ َجِميٌل  َتْعبيٌر  والُفنون:  الُعلوِم  -   اأُمُّ 
َعَظمِتها.

اِهريَن  ال�سَّ ا�ِض  بالُحرَّ َر  م�سْ اأْبناَء  ُر  وي�سوِّ باإنَّ  ٌد  ُموؤكَّ اأُ�ْسُلوٌب  َقاِئمون:  َعليها  ا  -  اإنَّ
َعلى ِحَمايِتها.

- َنْفتديها اأَْجمعين: َتعبيٌر َجميٌل يدلُّ على حبِّ م�سَر والت�سحيِة من اأجِلها.
- فيها حيينا مكَرمين: تعبيٌر يدلُّ على ف�سِل م�سَر على اأبناِئها.

َر الَعاِليَة. ماِء: تعبيٌر َجميٌل ُيبيُِّن َمَكانَة ِم�سْ - َنْعلو ِبها اإلى ال�سَّ
- ِهى الِحمى وهى الَحرم: َتعبيٌر َجميٌل يدلُّ على قد�سيِة اأر�ِض م�سَر.
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

اِلييِن، ُثمَّ �أَِجْب: 1- ��ستمع �إلى �لَبيتيِن �لتَّ
اأَْجَمِعيْن َوَنْفَتِديَها  َر ُمْخِل�سينْ  ُنِحبُّ ِم�سْ
وِهى الَحياُة للَبنيْن ِفيها َحيينا ُمْكَرمي�نْ 

«، وَجْمَع »الَحياة«. ادَّ »ُنِحبُّ ) اأ ( هاِت ُمراِدَف »َنْفتديها«، وُم�سَ
ْح َذِلَك ِمْن ِخالِل الَبيِت الأوِل. اِعُر يحبُّ وطَنه، َو�سِّ )ب( ال�سَّ

ْح َذِلَك. )ج�( فى الَبْيِت الثَّانى �َسَبٌب ِمْن اأَ�ْسَباِب ُحبِّ الم�سرىِّ ِلَوَطِنه، َو�سِّ
ْع ُعْنواًنا ِللَبيتيِن. ) د ( �سَ

2- �قر�أ �لن�سَّ قر�ءًة �سامتًة ثم ناِق�س زمالَءَك فى �لجمِل �لتاليِة:
2- َنْبنى َلها َخْيَر الِبَناْء. 1- ِم�سُر َلنا ُمْنُذ الِقَدْم.   

َر ُمْخِل�سيْن. 4- ُنحبُّ ِم�سْ ُر اأَْولى ِبالِفَداْء.    3- ِم�سْ
اليِة ...؟ 3- َماذ� َتفَعُل فى �لَمَو�ِقِف �لتَّ

ِة. ِديِقَك فى ُم�َساَبَقِة الِق�سَّ ) اأ ( اأُ�سيَب َزِميَلك ِفى َحاِدٍث.           )ب( َعِلمَت ِبَفوِز �سَ
)ج�( �َساهدَت َبْع�َض الأْطَفاِل ُيوؤُْذوَن الَمارَة.

) د ( َوجدَت َزِميلَك ُيْهِمُل ِدَرا�سَته.
اِليين قر�ءًة جهريًة ُثمَّ �أَِجْب: 4- �ْقَر�أ �لَبيتيِن �لتَّ

ُلوْن �َساَد َبُنوها الأوَّ اأمُّ الُع�ُلوِم والُفُن�ونْ 
ا َعلي�ها َق��اِئم�وْن اإنَّ ومثلما َك��اُنوا َنُك�ونْ 
ادَّ »َقاِئمون«. ) اأ ( هاِت ُمَراِدَف »�َساَد« وُمْفرَد »الُفُنون« وُم�سَ

َر ُمْنُذ اأَْزَماٍن َبعيَدٍة؟ )ب( َما الذى ُيميُِّز ِم�سْ
)ج�( َماذا َيِجُب َعلينا َكما َفِهمَت ِمَن الَبيِت الثَّانى؟

اِعِر »اأمُّ الَعلوِم والُفنون«؟ ) د ( َما الَجماُل فى َقوِل ال�سَّ
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يِة �لَعَمِل.     5- �ألق كلمة �أماَم ُزَمالِئَك عْن �أَهمِّ
و�كتْب  َلْوَحٍة  ِميِم  َت�سْ فى  ُزَمالِئَك  مَع  6-��ْسَتِرْك 
عليها 

ِل. �لأبياَت وعلِّْقها فى �لَف�سْ

 َقواِعُد نحويٌة: )�إَِعر�ُب �لمفعوِل �لمطَلِق(

اليَة:          �لُجَمَل �لتَّ

اروُخ اْنِطالًقا. ) �أ ( - اْنَطَلق ال�سَّ
- اْجَتهَد الَعاِملوَن اْجِتهاًدا.

- اأَ�ْسرعُت اإلى َمْدر�ستى اإ�ْسَراًعا.
)ب( - �َسارْكُت فى الَعَمِل التَّطوعىِّ ُم�َساركًة اإيَجابيًة.

- اأحترُم والدى احتراًما �سديًدا.
اِء. حَّ - ناَم الطفُل نوَم الأ�سِ

اإ�ْسَراًعا - م�ساركًة  -  اْجِتهاًدا -  )اْنِطالًقا -  ( و)ب(  اأ   ( المجموعة  الَكلماِت فى 
احتَراًما - نوَم( �ستجُد اأنَّ هناَك ت�سابًها بَين هذا ال�سِم وبيَن الفعِل قبلُه، فحروُف ال�سِم 
ى هذا ال�سُم مفعوًل مطلًقا وهو من�سوٌب وعالمُة  هى نف�ُض حروِف الفعِل ال�سابِق، وُي�سمَّ

ن�سِبه الفتحُة.
: َكِلَماِت  نَّ اأَِعْد ِقَراَءَة الكِلَماِت الِتى َتْحَتها َخطٌّ ِفى المْجُموَعتيِن مرًة اأُْخَرى �َسَتِجُد اأَ
الكلماُت  اأما  ُيذَكْر بعَدها �سىٌء فهى توكيد للفعِل،  اإ�ْسراًعا( لم  اْجتهاًدا -  )انطالًقا - 
َفَقْد جاءْت بعَدها  المجموعة )ب( )م�ساركًة  - احتَراًما - نوَم(  الِتى تحَتها خطٌّ فى 

َكِلماٌت ُتبيِّن نوَعها.

�لمفعوُل �لمطلُق: ا�سٌم من�سوٌب ماأخوٌذ من لفِظ الفعِل، ُيذكُر لتوكيِد الفعِل اأو لبياِن 
نوعِه.

الحظ

اقرأ



أهداُف الَوْحَدِة:

القضايا المتضمنة

ُدُروُس الَوْحَدِة
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ُع  �أْن يُكوَن �لتلميُذ قادًر� َعَلى �أَْن: فى ِنَهاَية َهِذِه �لَوْحَدة ُيتوقَّ
- ي�ستنتَج �لأفكاَر �لرئي�سَة فيما ��ستمَع �إليِه.

- يقترَح عنو�ًنا منا�سًبا للم�سموِع.
ٍة ��ستمَع �إليها. - يحدَد عنا�سَر ق�سَّ

- يتحدَث عن قو�عِد ِكتابِة �لق�س�ِص.
- يقَر�أَ درو�َص �لوحدِة قر�ءًة �سحيحًة معبرًة.

- ُيلقَى �لنَّ�صَّ �إلَقاًء �سحيًحا ُمعبًِّر�.
. - يتذوَق �لجماَل فى �لنَّ�صِّ

- يتعرَف �أثَر �لعالقاِت �لطيبِة.
- يتعرَف �أهميَة ممار�سِة �لريا�سِة.

- يميَز �لحقيقَة من �لخياِل.
- يبدَى ر�أَيُه فى �سخ�سياِت ق�سٍة َقَر�أها.

- يكتَب نهايًة لق�سٍة قر�أَها.
- ي�ستخدَم �لمفِعوَل �لمطَلَق فى كتابتِه.

فى  �لتعجب(   - �لق�سم   - �لند�ء   - �لنهى   - )�لأمر  �أ�ساليَب  -  ي�ستخدَم 
كتابتِه.

ُتنطُق  و�لتى  ُتنطُق  ُتكتُب ول  �لتى  �لحروَف  بها  -  ي�ستخدَم كلمات 
ول ُتكتُب.

- يعرَب �لمبتد�أ و�لخبَر.
- يعرَب �لم�ساَف �إليِه.

- يكتَب ِفْقرًة َعْن َمَكانِة ِم�سَر.

ْرُس األوُل الدَّ

ِل )حديث �شريف( دعوٌة للُحبِّ والتوا�شُ
ْرُس الثانى الدَّ

�شاُمُح ُة والتَّ يا�شَ الرِّ
- قواعد نحوية: عالمات اإعراب المبتداأ والخبر.

ْرُس الثالُث الدَّ

قراءُة الق�ش�ِص
- قواعد نحوية: اإعراب الم�شاف اإليه.

ْرُس  الرابُع الدَّ

ْنيا )�شعر( ِم�شُر هى الدُّ

- �ْحَتر�ُم �لَعَمِل وَجْوَدُة �لإْنَتاِج
- ُحُقوُق �لمْر�أِة وَمْنُع �لتَّمييِز �سدََّها

- �لتَّربيُة ِمْن �أْجِل �لمو�َطَنِة
- �لمَهاَر�ُت �لحَياتيَُّة
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رِس؟ ُم فى هَذا الدَّ ماذا نتعلَّ

�أثَر �لكر�هيِة و�لح�سِد و�لقطيعِة على  ¯ 
�لفرِد و�لمجتمِع.
مفرد�ٍت جديدًة. ¯ 

�أهميَة �سيوِع روِح �لت�سامِح و�لإخاِء  ¯ 
ا�ِص. بيَن �لنَّ

و�أخ��ي��ِه  �لم�سلِم  بيَن  �ل��َع��الَق��ِة  ق��وَة  ¯ 
�لم�سلِم.

القضايا المتَضمَنُة:

�لمهار�ُت �لحياتيُة. ¯ 
�لت�ساُمح و�لتربيُة من �أجِل �ل�سالِم. ¯ 

رس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُيتوقُع  ْر�ِص  �لدَّ هذ�  نهاَيِةِ  فى 
�لتِّلميُذ قادًر� َعلَى �أْن:

�أَْوجَه �لتناُق�ِص فى ق�سٍة ��ستمَع  يحدَد  ¯ 
�إليها.

يبدَى َر�أَْيه فى �سخ�سياِت ق�سٍة ��ستمَع  ¯ 
�إليها.

يتحدَث عن �أ�سر�ِر �لح�سِد و�لقطيعِة  ¯ 
بيَن �لنا�ِص.

ُيعبَِّر عن معنى �لحديِث باأ�سلوِبِه. ¯ 
مر�عًيا  معطاٍة  ���س��وٍر  على  ُيعلَق  ¯ 

مهار�ِت �لتحدِث.
َيْقر�أََ �لحديَث قر�ءًة جهريًة �سحيحًة معبرًة. ¯ 

يتعرَف مفرد�ٍت جديدًة. ¯ 
يتذوَق جماَل �لتعبير ِفى �لحديِث �ل�سريِف. ¯

يتعرََّف �لحروَف �لتى ُتْنطُق ول ُتكتُب و�لعك�ُص. ¯ 

يتعرَف عالماِت �إعر�ِب �لمفعوِل �لمطلِق. ¯ 
يكتَب َبْرِقيَة َتهنئٍة �إلى �أحِد زمالِئِه. ¯ 

ِل )حديٌث �شريٌف( دعوٌة للُحبِّ والتوا�شُ ْرُس األوُل الدَّ

نشــاط
ْفها. �ْنُظْر �إلى �ل�سورِة �لتى �أَماَمَك و�سِ ¯ 

�أَنَّ   - عنه  �هلُل  ى  -َر�سِ َماِلٍك  ْبِن  �أََن�ص  َعن 
َتَح�ا�س�َُدو�  ول  ��و�  َتَباَغ�سُ »ل  َق�اَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِب�ىَّ  �لنَّ
َوَل َتَد�َبُرو� َوَل َتَقاَطُعو�، وُكوُنو� ِعَباَد �هلِل �إِْخَو�ًنا، 

َوَل َيِحلُّ ِلُم�ْسِلٍم �أَْن َيْهُجَر �أََخاُه َفْوَق َثالٍث«.  

)متفق عليه(.

تَعاوْن مع م�سئوِل �لتعد�د �ل�سكانى و�ن�سْح زمالءك بالتعاون معه. ¯ 
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: َغوىِّ    أِضْف إِلى ُمعجِمَك اللُّ

ُة �لَكَر�ِهَيِة. ُه. َو�ْلُبْغ�ُص: �ِسدَّ و�:̄  َل َيْكَرْه �أََحُدُكْم َغْيَ َل َتَباَغ�سُ
ل تد�َبرو�:̄  �أى ل ُيعِر�ْص �أحُدكم عن �أخيِه.

ِل. َو��سُ دُّ �لتَّ َقاُطُع �سِ ا، َو�لتَّ ُكم َبْع�سً ل َيقاِطْع َبْع�سُ َل َتَقاَطُعو�: ̄ 
اٍل �أَْو ِزَياَرٍة �أَْو َكاَلٍم. ُك �أََخاُه ُدوَن �تِّ�سَ َيْهُجَر:̄  �ملر�ُد: َيْتُ

ْرُح:  الشَّ

َن �لإن�ساُن ِمْن �إِْنجاِز  ِل وَتْرِك �لخالَفاِت َكْى يتمكَّ ريِف َدْعوٌة للحبِّ و�لتَّو��سُ فى �لحديِث �ل�سَّ
�أَْعماِله وُمَماَر�َسِة ُهَو�َياِته ِفى َجوٍّ ِمَن �لأُْلَفِة و�لْطِمْئَناِن وَيعي�َص �لمجتمُع فى �أَْمٍن َو�َسالٍم.

ِة، وقد  َفَقْد بد�أَ �لحديِثُ بنهٍى َعِن �لَكَر�ِهيِة و�لَح�َسِد و�لمَقاَطَعِة و�لَهْجِر َبْين �أَْبَناِء  �لأُمَّ
ا�ِص  ِه لنا جميًعا، فال يْنَبِغى �أْن َت�سوَد ُروُح �لَكَر�ِهية َبْيَن �لنَّ ْهِى �لموجِّ َجاَء َذِلك ِب�سيَغِة �لنَّ
�ُسوُل  �لرَّ َيْنَهاَنا  �لحديِث  َغْيِرِه، وفى هذ�  َعْن  �لنِّْعمِة  زو�َل  �لإْن�َساُن  يتمنَّى  �أَْن  يْنبِغى  ول 
َعْن  ْينهاَنا  كما  �لَكَر�هيِة  �إلى  ى  يوؤدِّ َذِلَك  لأنَّ  �لنَّا�ِص،  َعِن  و�لُبْعِد  �لإِْعر��ِص  َعْن  �لكريُم 
ِك وَياأَْمُرنا باأَْن  َفكُّ ى �إِلى �لُفرقِة و�لتَّ ِل َمَعهُم؛ لأَنَّ َذِلَك ُيوؤَدِّ ُمَقاَطَعِة �لآََخِريَن وَعَدِم �لتَّو��سُ
َم �أخاُه ويقاطَعُه فوَق  ا. فال يباُح لالإن�ساِن �لم�سلِم �أن يخا�سِ نا بع�سً نتاآَخى فيحبَّ بع�سُ

ِمه. ى �إلى �سعِف �لمجتمِع وعدِم تقدُّ ثالِث لياٍل، لأنَّ �لِخ�ساَم يوؤدِّ
  من جمال التعبير:

ح و�لإِْر�َساِد. و� - َل َتَحا�َسُدو� - َل َتَد�َبُرو� - َل َتَقاَطُعو�(: �أ�ساليُب َنْهٍى للُن�سْ -  )َل َتَباغ�سُ
ِح و�لإِْر�َساِد. ْمٍر للُن�سْ - )وُكوُنو�(: �أ�سلوُب �أَ

- )عباَد �هلِل (: �أ�سلوُب ند�ٍء ُحِذَفْت ِمْنُه �أد�ُة �لنَِّد�ء )َيا(.
ًة  َقِويَّ تُكوَن  �أَْن  ُبدَّ  َل  �لدِّيِن  فى  �لأُخوِة  َعالَقَة  �أَنَّ  ُيَبيُِّن  َجميٍلٌ  َتْعِبيٌر  -  )�إِْخَو�ًنا(: 

يَحِة. ْحَمِة َو�لُمَعاَوَنِة و�لنَّ�سِ َفَقِة و�لرَّ �َسِب وَتقوَم َعَلى �ل�سَّ َكاأُخوِة �لنَّ
(: َنْفٌى للَتاأَكيِد على تحريِم �لَقِطيَعِة َبْيَن �لُم�ْسِلميَن. - )َل َيِحلُّ

ٍة يُجوُز للُم�ْسِلِم �أْن ُيَقاِطَع �أََخاُه ِفيَها  -  )ثالث(: ِقيَل َثالَث لياٍل وهَذ� بياٌن لأطوِل ُمدَّ
َذ� ��ْسَتَمرَّ فى َقِطيَعِة �أَِخيِه �لُم�ْسِلِم. وَبْعَدها َياأَْثُم �لُم�ْسِلُم �إِ
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

1- ��ْسَتِمْع ِمْن َزِميلك، ُثمَّ �أَِجْب:

و� َوَل َتَحا�َسُدو� َوَل َتَد�َبُرو� ............ ِعَباَد �هلِل �إِْخَو�ًنا«. »َل َتَباَغ�سُ

َقِط �لُجْزَء �لمحذوف ِمَن �لَحديِث. ) �أ ( �ْكُتْب َمَكاَن �لنُّ

ا َبْيَن �لَقْو�َسْيِن: َو�َب ِممَّ ِر �ل�سَّ )ب( َتَخيَّ

خيِه. ُر( �أََحُدُكم َعْن �أَ - َمعنى )تد�برو�(:  )ُيعِر�ُص - َيْهُرُب - َيَتاأَخَّ

لو�(. و� - َتو��سَ ُقو� - َتَحابُّ دَّ ادُّ )تباغ�سو�(:  )َت�سَ - ُم�سَ

ابَقِة؟ �سوُل ملسو هيلع هللا ىلص فى �لِفْقرِة �ل�سَّ )ج�( �إِلَم َيْدُعوَنا �لرَّ

ِبىِّ ملسو هيلع هللا ىلص )َل َتَد�َبُرو�(. ِح �لَجَماَل فى َقوِل �لنَّ ) د ( َو�سِّ

ا َيِلى ُمَر�ِعًيا ��ْسِتْخَد�َم �لحروِف �لِتى ُتْنَطُق ول ُتْكَتُب  وَرٍة ِممَّ ْث َعْن ُكلِّ �سُ 2-  َتَحدَّ
و�لحروَف �لتى ُتكَتُب ول ُتْنَطُق:
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اِلَيِة ِمن معلِمَك �أو من زمالِئَك ثمَّ �أجْب: ِة �لتَّ 3- ��ْسَتِمْع ِلْلِق�سَّ
ِة �لتربيِة �لفنيِة كلََّف �لُمَعلُِّم تالِميَذه   )�سهاُم( و)�أََمُل( زميلتاِن فى �لف�سِل، وِفى ِح�سَّ
َوَلِكنَّ  �سَعاَرها،  )�ِسهاُم(  َمْت  َفَقدَّ بالمدر�سِة،  �لفنيِة  �لتَّربيِة  ِلَجَماَعِة  �ِسَعاٍر  ِبَر�ْسِم 
ِحَكْت )�أََمُل( �َسامَتًة ِبَزِميَلتها  َن َلَها �أموًر� َلْم ُتْح�ِسْنها فى َر�ْسِمَها، َوُهَنا �سَ �لُمَعلَِّم َبيَّ
)�أمُل(  ْت  َفاأَح�سَّ ا  �أي�سً ُتح�ِسْنها  لْم  �أموًر�  َن لها  �لَمعلُِّم وبيَّ )�أمَل( فَنهَرها  وجاَء دوُر 
َعاِر  اليِة َكاَفاأَ �لمعلُِّم )�سهاَم( على �ل�سِّ ِة �لتَّ َعادِة و�ْعتَذَرْت ِلَزميلِتها، َوِفى �لِح�سَّ بال�سَّ

�لذى ر�سمتُه«.
ِة.   ْع عنو�ًنا للِق�سَّ ) �أ ( �سَ

َيَك ِفيَها. ْح َر�أْ خ�سياِت َوَو�سِّ )ب( �ْذُكْر �أَهمَّ �ل�سَّ
ِة تناق�ٌص �� و�سحه. )ج�( ِفى �لِق�سَّ

َر�ِره( ُمَر�ِعًيا  ْث مَع ُزَمالئَك َعِن )�لَح�َسِد َو�أ�سْ 4-  َتَحدَّ
��ْسِتْخَد�َم �أَ�َساِليِب )�لأَْمر - �لنَّهى - �ل�ْسِتْفَهام - �لنَِّد�ء - �لنَّْفى( فى َحِديِثَك.

�سَة، ُثمَّ �أَِجْب َعِن �لمْطُلوِب َبْعَدها: 5- �ْقَر�أ �ِلقَّ
َب ِمْنُه �لُمديُر وِعْنَدَما �أََر�َد �أََحُد ُزَمالِئِه  َر )َبا�ِسٌم( َعِن �لَعَمِل وَكُثَر َذِلَك ِمْنُه َفَغ�سِ  »َتاأَخَّ
ِحِه َبل َقاَطَعُه  �إلى ُن�سْ َي�ْسَتِمْع  َعَلْيِه وَلْم  دَّ  �أَ�َساَء )َبا�ِسٌم( �لرَّ َحُه بالْنِتَظاِم.  �أَْن َيْن�سَ

َبْعَد َذِلَك، َوِفى ِنَهاَيِة �لأَْمِر ..........«.
ِة. ْع ِنَهاَيًة للِق�سَّ ) �أ ( �سَ

ْح َر�أَْيَك ِفيَها. يَّاِت ثم َو�سِّ ْخ�سِ )ب( �ْذُكْر �أَهمَّ �ل�سَّ

ْث َعْن �أَثِر �لَح�َسِد َعلى �لَفْرِد و�لمْجَتَمِع. 6- َتحدَّ
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رِس؟ ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

�لْعِتَذ�َر ِعْنَد �لَخَطاأ. ¯ 
َعاُوِن. َة �لتَّ �أَهميَّ ¯ 

ِل �لهزيمِة. ِة وَتَقبُّ َة �لرُّوِح �لِريا�سيَّ �أَهميَّ ¯ 
ُمَر�َعاَة َم�َساِعِر �لآَخِريَن. ¯ 

مفرد�ٍت جديدًة. ¯ 
عالماِت �إعر�ِب �لمبتد�أ و�لخبِر. ¯ 

القضايا المتَضمَنُة:

اَلِم. رِبَيُة من �أَْجِل �ل�سَّ �َساُمُح و�لتَّ �لتَّ ¯ 
ُح�ْسُن ��ْستخد�ِم �لمو�ِرِد وتْنِمَيُتَها. ¯ 

رِس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُع  ُيتوقَّ ْر�ِص  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 
�لتِّلميُذ قادًر� َعلَى �أْن:

من  ج��دي��دٍة  كلمٍة  معنى  َي�ْسَتنِتَج  ¯ 
�سياٍق م�سموٍع.

ٍة م�سموعٍة. َر ِق�سَّ ُيَحدِّد َعَنا�سِ ¯ 
ٍة ��ْسَتَمَع �إليَها. َيَتنباأَ بنِهايِة ق�سَّ ¯ 

�لأ�َساِليَب  �إليه  َي�ْسَتِمُع  ِفيَما  ُيميَِّز  ¯ 
�لُمْخَتِلَفة )�أمر - نهى - ��ستفهام - 

ند�ء - تعجب(.
ٍة. َث ِفى جمٍل َتامَّ َيَتَحدَّ ¯ 

يقر�أ �لدر�َص قر�ءًة �سحيحًة معبرًة. ¯ 
ُيحدَِّد �سَبَب �َسغِب �لجَماِهيِر ِفى �لُمَبارَياِت. ¯ 
ُيْدِخَل كِلَماِت �لدَّْر�ِص فى �سياقاٍت َجِديَدٍة. ¯ 
َة �لجماِعيَة. ُيَحدَِّد �أهمَّ ما ُيَميُِّز �لرَِّيا�سَ ¯ 
َوِر. َيْكُتَب َتْعِليًقا ُمَنا�ِسًبا على بع�ِص �ل�سُ ¯ 
ِحيٍح. ًة ب�سْكِل �سَ يكُتَب لفَتًة �إْر�َساِديَّ ¯ 

ُيحدَِّد �إعر�َب �لمبتد�أ و�لخبِر. ¯ 

�َشاُمُح ُة والتَّ يا�شَ الرِّ الدرُس الثانى

و�لِهو�َياِت،  �لمَو�ِهِب  ُمَتَعدَِّدُة  ِميٍر  �أَ �أُ�ْسَرُة 
َة و�أِميَرُة َتْهَوى �لفُنوَن،  َفاأِميٌر ُيِحبُّ �لرِّيا�سَ
ولكنَّ �لمْدِه�َص �أَنَّ َهِذه �لأُ�ْسَرَة لَها َعاَد�ٌت ِعْنَد 
َتُكوُن  ل  َقْد  ِة  يَّ �لرَِّيا�سِ �لُمَباَرياِت  ُم�َساَهَدِة 

َماأُْلوَفًة لَنا.
ُت�َساِهُد  وِهى  �لأُ�ْسَرَة  َهِذه  ُنَر�ِقْب  َتَعاَلو� 

ِة. يَّ �إْحَدى �لُمَبارياِت �لرَِّيا�سِ

نشــاط

ْعَجَبَك و�آَخَر َلْم ُيْعِجْبك. ْحَدى �لمَباَرَياِت حدِّْد �ُسُلوًكا �أَ و�أنَت ُت�َساِهُد �إِ ¯ 
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ِة  َوَتحيَّ �لَفريقيِن  اُفِح  ِبَت�سَ �لمباَر�ُة  َت��ْب��َد�أُ 
�لجماهيِر.

اُفَح  ُيَعلُِّق �لأَُب علَى َهَذ� �لَم�سَهِد َقاِئاًل: �إنَّ َت�سَ
َناُف�ِص  �لتَّ على  َتُقوُم  َة  �لرَِّيا�سَ �أَنَّ  ُد  ُيوؤَكِّ �لَفرِيقيِن 

الِم. َها �أَ�َسا�ُص �لُحبِّ و�ل�سَّ ِريِف، و�أنَّ �ل�سَّ

ُة �لفِريقيِن للجَماِهيِر �ُسُلوٌك َجِميٌل. �أَِميَرُة:  َتِحيَّ

ُة ُتْلِهُب َحَما�َص �لَجَماِهيِر. ِحيَّ : َنَعْم َيا �أَِميَرُة، َفَهِذِه �لتَّ �لأُمُّ

ْنَذَر �لَحَكُم  وِفى �أثناِء �ْحِتَد�ِم �لُمَباَر�ِة َعْرَقَل َلِعٌب ُمَناِف�َسُه َف�َسَقَط على �لأْر�ِص، �أَ
�لالَِّعَب �لمْخِطَئ، َفَقاَم على �لَفْوِر بالعتَذ�ِر �إلى ُمَناِف�ِسِه.

أمُّ َقائَلًة: ما �أَْجَمَل �أَْن ُنَباِدَر بالْعِتَذ�ِر ِعْنَدما ُنْخِطُئ ِفى َحقِّ �لآخريَن. َعلََّقِت �ل

َظْهِرِه،  َخْلَف  َيَد�ه  �لحكِم  �أََم��اَم  َيِقُف  �لالَِّعُب  َكاَن  َكْيَف  َر�أَيُتْم  َقاَل �لأَُب:  َهْل 
�أْ�ِص؟ ُمَطاأِطَئ �لرَّ

َة ُتَعلُِّمَنا �ْحِتَر�َم �لَقَو�ِعِد و�لقو�نيِن. وَت�ْسَتِمرُّ �لأُ�ْسَرُة ِفى ُم�َساَهدِة  �لأمُّ : �إنَّ �لرَِّيا�سَ
�أََحِد �لالَّعِبيَن بالُكَرِة ِلَوْقٍت َطويٍل َوَعَدُم  �لُمَباَر�ة، َوَيْجِذُب �ْنِتَباَه �لجميع �ْحِتَفاُظ 
َتْمريِرَها ِلُزَمالِئِه، وقد َنَتَج َعْن َذِلَك �أن �ْخُتِطَفِت �لُكَرُة، فاأحَرَز �لَفِريُق �لآَخُر َهَدًفا.

َة َتَعاُوُن �أَْفَر�ِد �لَفِريِق، وَقْد  َة �لجَماِعيَّ وُهَنا َعلََّق �لأَُب: �إنَّ �أََهمَّ َما ُيَميُِّز �لرَِّيا�سَ
�أَْخطاأَ �لالَِّعُب ِعْنَدَما �ْحَتَفَظ بالُكَرِة ِلَوْقٍت َطِويٍل.

ُق  ُيَحقِّ َمجاٍل  �أَىِّ  ِفى  َعاُوَن  �لتَّ �إنَّ   : �لأُمُّ َقاَلِت 
َجاَح. �لنَّ

وَلِكنَّ  �لَفِريَقْيِن  �أَح��ُد  وَف��اَز  �لُمَباَر�ُة  �ْنَتَهِت 
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َخ�َساِئَر  و�أَْحَدَثْت  ��ْسَتَبَكْت  �لجَماِهيَر 
َرْت  يَب �أ�ْسَخا�ٌص وُك�سِّ َكِبيَرًة، َفَقْد �أُ�سِ
�إَِل��ى  َج��اُت  �ل��ُم��َدرَّ لِت  وَتَحوَّ َمَقاِعُد، 
ِجَهاَز  �لأَُب  �أَْغَل�َق  وُهَنا  ى،  َفو�سَ
َل  �ْسِجيَع  �لتَّ �إنَّ  وَق��اَل:  �لتِِّليِفْزي�ون 
�أو  �لآَخ��ِري��َن،  َعَلى  بالْعِتَد�ِء  َيُكوُن 
ُة  فالرَِّيا�سَ �لتدميِر،  �أو  �لتخريِب 

َمْك�َسٌب وَخ�َساَرٌة.
لو�  َبَب ِفى َهِذِه �لُم�َساَجَر�ِت �أنَّ َجَماِهيَر �لَفِريِق �لمْهزوِم لم يتقبَّ : �أََرى �أنَّ �ل�سَّ �لأُمُّ
ْعِبيِر َعْن  �أنَّ جماهيَر �لفريِق �لَفاِئِز َقْد باَلُغو� ِفى �لتَّ ٍة، كما  �لهزيمَة بروٍح ريا�سيَّ

َفْرَحِتِهم. َفَيْنَبِغى �أَْن ُنَعبَِّر َعِن �لَفْرَحِة بالَفوِز ِفى �أََدٍب؛ ُمَر�َعاًة لم�َساِعِر �لآَخريَن.
غَب  �لأَُب: �إنَّ كِثيًر� ِمَن �لَجَماِهيِر َل ُيَماِر�ُسوَن �لرَِّيا�سَة وِلَهَذ� َنِجدُهْم ُيثيُروَن �ل�سَّ
ُم  ىُّ �لحقيقىُّ َيَتَحلَّى بالأَْخاَلِق �لَكريَمِة، فال ُيَخا�سِ ِر. فالرَِّيا�سِ ِعْنَد �لَهِزيَمِة �أو �لنَّ�سْ

مَناِف�َسُه ول َيْعَتِدى َعَلْيِه وَي�ْسَعى �إَِلى �لَفوِز ِبَنَز�َهٍة و�َسَرٍف.
 : َغوىِّ   أِضْف إِلى ُمعجِمَك اللُّ

اُفح: �لتَّحيُة يًد� بيٍد   ̄  �لتَّ�سَ
�َساُبُق    ̄  �لتَناُف�ُص: �لتَّ
 َباَدَر: �أَ�ْسَعَ     ̄ 
ُمَطاأِطٌئ: َخاِف�ٌص̄ 

ِطَر�ُب �ل�سْ ى: ̄  �لَفو�سَ
ا ُي�سىء. َز�هُة:̄  �لُبْعُد َعمَّ �لنَّ
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

ْع ِلُكلِّ ِفْقَرٍة فكرًة منا�سبًة. ْر�َص �إِلى ِفْقَر�ٍت ُثمَّ �سَ ِم �لدَّ 1- َق�سِّ
ِة َفَماَذ� َتُقوُل؟ يَّ ِة َعِن �لأَْخاَلِق �لرَِّيا�سِ 2- ُطِلَب �إليَك �أَْن ُتْلِقَى َكِلمًة ِفى �لإَِذ�َعِة �لَمْدَر�ِسيَّ

ُه. 3- َبْعَد ِقر�َءِة �لدَّر�ِص حدْد موقًفا َتْقَبُلُه وموقًفا َتْرُف�سُ
  قواعد نحوية: )عالماُت �إعر�ِب �لُمبتَد�أ و�لخبِر(

�قر�أ ولِحظ و��ستنِتْج:

ْفَلَتاِن َمْحُبوَبَتاِن. 2- �لطِّ 1- �لَعاِمُل َن�ِسيٌط.  
اٌت.  4- �لُمَعلَِّماُت ُمْخِل�سَ 3- �لُمَهْنِد�ُسوَن ُمْبِدعوَن. 

5- �لُعَلَماُء �أَْذِكَياُء.

ى  َها ُجْمَلٌة َبَد�أَْت ِبا�ْسٍم، َوَهَذ� �ل�ْسُم �لذى تبد�أُ ِبِه �لجملُة ُي�َسمَّ  �لُجمَلَة �لأُْوَلى َتجْد �أَنَّ
ِبه  َتْبد�أُ  �لَِّذى  �ل�سَم  َهَذ�  لَحْظَت  و�إَِذ�  ��ْسِميَّة،  ُجْمَلًة  ى  ُت�َسمَّ �لُجْمَلُة  وَهِذِه  )ُمْبَتَد�أ( 
وَتُكوَن  َكاِماًل،  �لُجْمَلِة  َمْعَنى  َيُكوَن  كى  �أُْخَرى  َكِلَمٍة  �إلى  َيحتاُج  ه  �أَنَّ َتِجُد  �لُجْمَلُة 

ُة �لجمِل. ها َخَبٌر، وَهَكَذ� َبِقيَّ نَّ �لُجْمَلُة ُمِفيَدًة. �ْنُظْر �إلى كلمِة َن�سيٍط َتجْد �أَ
ُهَما َمْرُفوَعاِن.  نَّ ْل �إْعَر�َب �لُمبَتَد�أ و�لَخبِر َتِجْد �أَ َتاأَمَّ

ْفِع. ِل �ل�سكل �لتالى ولِحْظ َعاَلَماِت �لرَّ َتاأَمَّ

�لأَِلُف

عالمُة رفِع �لُمبتَد�أ و�لخَبِر

�لَو�ُو

�لمَثنَّى اِلُم ِر �ل�سَّ َجْمُع �لمذكَّ

اِلُم ِث �ل�سَّ َجْمُع �لُموؤَنَّ َجْمُع �لتَّك�سيِر�لمفرُد

ُة مَّ �ل�سَّ

اقرأ

الحظ
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�أَ�َسا�سيَّيِن هما: �لمبتد�أُ و�لخبُر  َة تتكوُن من ُرْكَنْيِن  �أَنَّ �لجملَة �ل�سميَّ َعرْفَنا 
ول يتمُّ معناها �إل ِبِهَما َمًعا مثل: )�لعلُم ُنوٌر(.

ِل �لجملِة. ٌث َعْنه َيَقُع فى �أَوَّ - �لمبتد�أُ: ��سٌم َمْرُفوع ُمَتَحدَّ
ُث ِبِه عن �لمبتد�أ وَتتمُّ ِبه �لَفاِئَدُة َمَع �لمبتد�أ. - �لخبُر: هو �لجزُء �لمَتَحدَّ

ْو  مُة �إذ� كاَن كلٌّ منُهَما مفرًد� �أَْو َجْمَع تك�سيٍر �أَ -  عالمُة رفِع �لمبَتَد�أ و�لخبِر �ل�سَّ
ٍث �سالًما. َجْمَع ُموؤَنَّ

- عالمُة رفِع �لمبتد�أ و�لَخَبِر �لأَِلُف �إَِذ� َكاَن كلٌّ منهما ُمَثنى.
ٍر �َساِلًما - عالمُة رفِع �لمبتَد�أ ِو�لخَبِر �لو�ُو �إَِذ� َكاَن كلٌّ منهما َجْمَع ُمَذكَّ

:اااسسساْسَتْنِتْج: تْجْ ْنْْ اْسَتْنِتْج:جتتججْجْْنتتتتججججنتججنتجتسسستتتتتتتتتتنتج:سسستتتتتتتتتتتتَتَََََََََ

اِدٌق ِفى �لأَْقَو�ِل و�لأَْفَعاِل.  1- �لموؤِْمُن �سَ
يَغَتى �لُمَثنَّى و�لجْمع ِبَنوعِيِه. ابقَة �إلى �سِ ِل �لُجْمَلَة �ل�سَّ َحوِّ

2- أجب عن األسئلة التالية :
ا َيِلى َخَبًر� ُمَنا�ِسًبا و��سِبْطه. ْع ِلُكلِّ ُمْبَتد�أ ِممَّ ) �أ ( �سَ

2- �لتِّْلميَذ�ُت .......................... 1- �لَعاِمُل ............................... 
بطه. َقِط ُمْبَتَد�أ ُمَنا�ِسًبا َو��سْ ْع َمَكاَن �لنُّ )ب( �سَ

اَء�ِن.2- ........................... ُمَتَعاوُنوَن ِفى �للَِّعِب. 1- ........................... ُم�سَ
َبَتاِن. َهاُت ُمْكرَمات       2- �لتِّْلِميَذَتاِن ُمَهذَّ )ج�( �أَْعِرْب َما َيِلى:   1- �لأُمَّ

�إعر�بها �لكلمة
َهاُت �لأُمَّ
ُمْكرَماٌت

�لتِّْلِميَذَتاِن
َبَتاِن. ُمَهذَّ

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

تدريبات نحوية
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رِس؟ ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

�أهميَة �لقر�ءِة ِفى حياِة �لإن�ساِن. ¯ 
ِة. ِة �لعربيَّ َر �لق�سَّ َعَنا�سِ ¯ 

̄ مفرد�ٍت جديدًة.
̄ �لقتد�َء بكباِر ُكتاِب �لق�سِة.

̄ �إعر�َب �لم�ساِف �إليِه.

القضايا المتَضمَنُة:

̄ �لمهار�ُت �لَحياتيُة
̄ �حتر�ُم �لعمِل وَجودُة �لإْنتاِج.

رِس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُيتوقُع  ْر�ِص  �لدَّ هذ�  نهاَية  فى 
�لتلميُذ قادًر� َعلَى �أْن:

̄ يتعرَف عنا�سَر ق�سٍة ��ستمَع �إلْيها.
̄ ُيْكمَل حو�ًر� بين �ثنين �أو �أكثَر.

̄ يقر�أََ �لدر�َص قر�ءًة َجهريًة �سحيحًة.
̄ يتعرَف مفر�دٍت جديدًة.

�لَخياِل فى جمٍل  ِمَن  �لَحقيقَة  ̄ ُيميَز 
قر�أَها.

̄ ُيقبَل على ِقر�ءِة �لق�س�ِص.
̄ ُي�سارَك غَيرُه فى �لعمِل �لنَّافِع.

فى  �لجديدَة  �ل��م��ف��رد�ِت  ̄ ي�ستخِدَم 
كتابِة مو�سوٍع عن �أهميِة �لقر�ءِة.

ِب -  ̄ يكتَب م�ستخدًما �أ�ساليَب )�لتعجُّ
�لنَّْهى - �لأمر(.

�أو�ِخ��ِر  ْبَط  �سَ ُمر�عًيا  ِفْقرًة  ̄ َيْكتَب 
�لَكِلماِت.

ِق���َر�ءَة  ُتحبُّ  )�أَم��ي��رَة(  ديقُة  �سَ )ُم��َن��ى( 
َفر�ِغَها  َوقَت  ى  وَتْق�سِ و�لِحكاياِت،  �ِص  �لِق�سَ
و�لِحَكاياِت  �لِق�س�ِص  َعلى  ���الِع  �لطِّ فى 

ِت. بالَجر�ِئِد و�لَمَجالَّ
ندوٍة  ِبَتْنظيم  ُمنى  َمدر�سُة  َقامْت  وَق��د 
�لَعرِبيِة  �للُّغِة  ُمَعلِّمو  ِفيَها  �َساَرَك  ِة  �لِق�سَّ َعن 
يرِة وُهو�ُة  ِة �لَق�سِ اِب �لِق�سَّ ِبالَمْدر�سِة و�أحُد ُكتَّ

نشــاط
�ذكْر �أ�ْسماَء َخم�ِص ق�س�صٍ َقر�أَتها. ¯ 

ْفَها. وَرَة ثمَّ �سِ ِل �ل�سُّ تاأمَّ ¯ 

�ِص ِقَراَءُة الق�شَ ْرُس الثالث الدَّ
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بالَمْدَر�سِة.  و�لتِّلميذ�ِت  �لتَّالِميِذ  ِمن  ِة  �لِق�سَّ
ُنعوَمِة  ُم��ْن��ُذ  ِبَقوِله:  َحديَثه  �لَكاِتُب  َب���َد�أ 
خُر  �ص، و�أدَّ �أْهوى ِقَر�ءَة �لِق�سَ �أَْظَفارى و�أَنا 
ِت،  �َص و�لمَجالَّ ُروِفى لأِ�ْسَترى �لِق�سَ ِمْن َم�سْ

وُكنُت �أْقَر�أُ لأََتعلََّم ِخْبر�ٍت َجِديدًة.
�أَْكُتَب  َكْى  �إِْح�َسا�ٌص  َر�َوَدِن��ى  فترٍة  وَبعد 

�لَكاِتُب:  اَف  �أ�سَ و�لتِّلميذ�ِت  �لتَّالميِذ  �ْنِبهاِر  وَو�َسَط  ف�سلُت،  ولكنِّى  وَحاولُت  ًة،  ِق�سَّ
بِب. بالإَر�دِة و�لتَّ�سميِم ��ْسَتطعُت َمْعرَفة �ل�سَّ

بُب؟ ُمنى ِفى َحما�ٍص: َما �ل�سَّ
ِة. ِنى َلْم �أْدر�ْص َقو�ِعَد ِكَتاَبِة �لِق�سَّ َبُب �أنَّ �لَكاِتُب: �ل�سَّ

ِة؟ �أَْحَمُد: وَكيَف َعرفَت قَو�ِعَد كتابِة �لِق�سَّ
ٍة ِلى  �لَكاِتُب:  َعَكفُت على ِقَر�ءِة �لِق�س�ِص فاْكَت�سْفُت َقو�ِعَدها، ُثمَّ َكتبُت �أوَل ِق�سَّ

ِت. وَن�سْرُتها باإحَدى �لَمجالَّ
ِة؟ َخالد: ما َقو�عُد ِكتابِة �لِق�سَّ

ُب  نْيِن، وُترتَّ �لكاتُب: لكلِّ ق�سٍة �أْحَد�ٌث وتقُع َهِذِه �لأَْحَد�ُث ِفى َمكاٍن وَزماٍن ُمعيَّ
لكلِّ  ُيوَجَد  �أْن  يِجُب  َوِنهاَيٌة، كما  َوَو�َسٌط  ِبد�َيٌة  ِة  للِق�سَّ َيكوُن  ِبَحيُث  �لأْحَد�ُث  َهِذِه 

يٌة رئي�سٌة وُم�ْسكلٌة �أو ُعْقدٌة َوَحلٌّ ِلهِذِه �لُم�ْسكلِة. ٍة بَطٌل �أو �َسْخ�سِ ِق�سَّ
ِة. ُمَنى: َحدِّْثَنا َعْن َبَطِل �لِق�سَّ

�أىَّ  �أو  �إْن�َساًنا،  �أو  َحيو�ًنا،  َتكوُن  َقد  َرئي�سٍة،  ِب�َسخ�سيٍة  َتْبد�أَ  ٍة  ِق�سَّ ُكلُّ  �لَكاِتُب: 
َفاٌت  �أو �لنََّحافِة، و�سِ ِر، و�لَبد�نِة  �أو �لِق�سَ ول  �َسىٍء. وِللَبطِل �ِسَماٌت ِخْلقيٌة ِمثُل: �لطُّ

ُخُلقيٌة مثل: �لُجوِد �أو �لُبْخِل �أو �لَوَفاِء �أو �لَغدِر.
ِة وَزَماِنها. َعبير: ُنِريُد �أَْمثَلًة ِلَمَكاِن �لِق�سَّ

�أَجاَب �لَكاِتُب: َقد َتْجِرى �أْحَد�ُث �لِق�سِة ِفى َمْدَر�َسٍة �أو َبْيٍت �أو �َساِرٍع �أو َو�سيلِة 
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ِر �أو �لُم�ْستقَبِل. ى �أو �لَحا�سِ َماُن َقد َيُكوُن ِفى �لَما�سِ الٍت، و�لزَّ ُمو��سَ
ِة؟ �َساألْت �َسلَوى: َما َمْعنى �لُم�ْسكلِة و�لَحلِّ فى �لِق�سَّ

�أَجاَب �لَكاِتُب: 
ُة ِق�سًة �إَذ� َخَلْت ِمَن ُم�ْسِكلٍة ُيَحاِوُل �لَبَطُل �لتَّغلَُّب َعَلْيها وَحلَّها.  ى �لِق�سَّ ل ُت�َسمَّ

ُة �لَجيدُة ِهَى �لَّتى َتكُثر ِفيَها ُمَحاولُت �لَبطِل ِلَحلِّ َهِذِه �لُم�ْسِكلِة. و�لِق�سَّ
َماِن و�لمكاِن،  خ�سياِت، و�لزَّ �ِص وَتحديُد �لأْحَد�ِث و�ل�سَّ و�لآَن ُيْمِكُنُكم ِقر�ءُة �لِق�سَ

�ِص. ، َبعَد ذلَك ُيمكنُكم ِكَتابُة �أَْجمِل �لِق�سَ و�لُم�ْسِكلِة �أو �لُعْقدِة، و�لَحلِّ
: َغوىِّ   أِضْف إَِلى ُمْعَجِمَك اللُّ

�لطالُع: �لقر�ءُة     ̄ 
َغِر نعومُة �أْظَفاِرى:̄  �ملر�ُد: منُذ �ل�سِّ

�أْهَوى: �أحبُّ      ̄ 
ُر �أوفِّ ِخُر: ̄  �أَدَّ

ر�وَدِنى: جاَءِنى ̄ 
�ْنِبَهار:̄  �إْعَجاٌب �سديد

عَكفُت: بقيُت وَمَكْثُت̄ 
عقدٌة:̄  ُم�ْسِكَلٌة

ْمَنُة̄  �لَبد�َنُة: �ل�سِّ
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

اليِة ُثمَّ �أِجْب: 1- ��سَتِمْع �إلى �لِفقرِة �لتَّ
ًة، وحاولُت ولكنِّى ف�سلُت، وو�َسَط �نبهاِر  » وبعَد فترٍة ر�ودِنى �إح�سا�ٌص كْى �أكُتَب ق�سَّ
بِب«. ميِم ��ستطعُت معرفَة �ل�سَّ �لتالميِذ و�لتلميذ�ِت �أ�ساَف �لكاتُب: بالإر�دِة و�لتَّ�سْ

) �أ ( ما مر�دُف )�نبهاٍر(، وم�سادُّ )��ْسَتطعُت( وجمُع )معرفة(؟
ْع عنو�ًنا ُمنا�ِسًبا للِفْقرِة. )ب( ما �َسبُب �ْنِبهاِر �لتَّالميِذ و�لتلميذ�ِت؟        )ج�( �سَ

اليَة، ثمَّ �أجْب َعِن �لأ�ْسئَلِة: 2- �قر�أ �لِفْقرَة �لتَّ
خُر من  » بد�أََ �لكاتُب حديَثه بقوله: منذ نعومِة �أَظفارى و�أنا �أَْهوى قر�َءَة �لق�س�ِص و�أدَّ

ِت، وكنُت �أقر�أُ لأتعلََّم ِخْبر�ٍت َجديدًة«. �َص و�لمجالَّ روفى لأَ�ْسَترَى �لق�سَ َم�سْ
خر( وجمع )حديٍث(؟ ) �أ ( ما �لمق�سوُد ب� )منُذ نعومِة �أظَفاِرى(؟ وما م�سادُّ )�أدَّ

�َص و�لَمَجالَِّت؟ َر �لكاتُب لنف�ِسِه �لق�سَ )ب( كيَف وفَّ
)ج�( فيَم كانْت َتْق�سى ُمنى وقَت فر�ِغها؟

3- وقفَت مَتحدًِّثا فى �إذ�عِة �لمدر�سِة عْن �أهميِة �لقر�ءِة فماذ� َتُقوُل؟
 قواعد نحوية: )�إْعَر�ُب �لم�ساِف �إلْيِه(

�قر�أْ ولِحْظ و��ستنتْج:

يَرِة َو��ْسَتمَع  ِة �لق�سِ اِب �لِق�سَّ ِة �َساَرَك ِفيَها �أَحُد ُكتَّ َمْت َمْدَر�َسُة منى َنْدوًة َعِن �لِق�سَّ »َنظَّ
رون �إَِلى �أَْفكاِر �لمَعلِِّميَن، و�أَْفكاِر �لمَعلِّماِت،  �لَحا�سِ
�للغِة  ُمعلِّمى  ِمْن  ُمعلِّمْيِن  ِبَحِديِث  �لَجِميُع  و�أُْعِجَب 
ِة  �لِق�سَّ كَتاَبِة  َقو�ِعِد  َع��ْن  َثا  تحدَّ َحْيُث  �لعربيِة، 

َفاِت َبَطِلَها«. و�سِ
  

اقرأ
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                       �لكلماِت �لملونَة وهى: 

ُمَعلَِّمْيِن - �للغِة - كتابِة - بطِل[. ]ُمَنى - ُكتَّاِب - �لق�سِة - �لمعلمين - �لمعلماِت - 
ل  )مدر�سة(  فكِلَمُة  ْتُه  �سَ وخ�سَّ ِقْبَلها  �ل�سم  مَن  �لمق�سود  حِت  و�سَّ قد  ها  �أنَّ �ستجُد 
ى كلمُة  اَفُتها �إليها، ِلَذِلك ُت�َسمَّ يمكُن تحديُدها �إل ِبرْبِطها بالكلمِة �لتى تليها )ُمَنى( و�إ�سَ

)منى( وكلُّ �لكلماِت �لملونِة )م�ساًفا �إليه( و�ل�سُم قْبلها م�ساٌف.
َها َجِميًعا َمْجُروَرٌة َوَعالَمُة َجرِّها �لك�سرُة َكما فى  �أعْد قر�ءَة �لكلماِت �لملوَنِة َتِجد �أَنَّ

]كتاِب - �لق�سِة - �لمعلماِت - �للغِة - كتابِة - بطِل[
ُمَعلَِّمْيِن[. �أو َمْجرورٌة وَعاَلمُة َجرِّها �لياُء كما فى ]�لمعلميَن - 

اًفا �إليِه مجروًر�. ها ُتعرُب ُم�سَ َبُب �أَنَّ و�ل�سَّ

ُه. �سُ ُح �ل�سَم �لذى َقْبَله وُيَخ�سِّ اُف �إليه ��سٌم مجروٌر َيو�سِّ �لم�سَ
اُف يعرُب َح�ْسَب موِقِعِه فى �لُجْمَلِة. �لم�سَ

اُف �إليه َمْجروٌر د�ئًما. �لم�سَ
َعالَمُة َجرِّ �لم�ساِف �إليِه )�لَك�ْسَرُة �أو �لَياُء(:

- �لك�سرُة َمَع �لمفرِد ، وجمِع �لموؤنِث �ل�سالِم، وجمِع �لتك�سيِر.
- �لياُء َمَع )�لُمثنى وجمِع �لمذكِر �ل�سالِم(.

:اااسسساْسَتْنِتْج: تْجْ ْنْْ اْسَتْنِتْج:جتتججْجْْنتتتتججججنتججنتجتسسستتتتتتتتتتنتج:سسستتتتتتتتتتتتَتَََََََََ

الحظ

تدريبات نحوية
1 - تحدث عن هو�يتك �لمف�سلة م�ستخدما �لم�ساف �إليه :

2 - �سع خًطا تحت �لم�ساف �إليه فيما يلى :
- �أحب قر�ءة �لق�س�ص.

- ��ستركت فى مجلة �لحائط.   
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نشــاط

أحمد شوقى )❊(     
رِس؟ ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

َوِل. َر بَين �لدُّ َمَكاَنَة ِم�سْ ¯ 
ُمْفَرَد�ٍت َجِديَدًة. ¯ 

�إعر�َب �لم�ساف �إليه. ¯ 

القضايا المتَضمَنُة:

رِبَيُة ِمْن �أَْجِل �لمَو�َطَنِة. �لتَّ ¯ 

رِس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُيتوقع  ْر�ِص  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 
�لتِّلميُذ قادًر� َعلى �أْن:

َن�صٍّ  ف��ى  ئي�سَة  �لرَّ �ل��ِف��َك��ر  ي��ح��دَِّد  ¯ 
َم�ْسموٍع.

َث َعْن َحْرِب �أكُتوَبر. َيَتحدَّ ¯ 
َوِر. ُيَعلَِّق َعَلى َبْع�ِص �ل�سُّ ¯ 

ِحيَحًة ُمَعبِّرًة. يْقَر�أَ �لن�صَّ ِقَر�َءًة �سَ ¯ 
�ِسَياَقاٍت  ِف��ى  َكِلَمٍة  َمْعَنى  ُي��َح��دَِّد  ¯ 

ُمْخَتِلَفٍة.
يحدَِّد �لأَْخَطاَء ِفى ِفْقَرٍة َقَر�أََها. ¯ 

. يْقَتِرَح ُعْنو�ًنا �آَخَر للن�صِّ ¯ 
َر. َف َمَكاَنَة ِم�سْ يَتعرَّ ¯ 

ُيَميَِّز �لَحِقيَقَة من �لَخَياِل. ¯ 
اَف �إَلْيِه. يعرَب �لُم�سَ ¯ 

َيْكُتَب لِفَتاٍت ُتَعبُِّر َعْن ُحبِّ �لَوَطِن. ¯ 

�أ�س��هِر  ِم���ن  ِم�س��رىٌّ  �َساعٌر  �س��وقى  )❊(  �أحم�د 
بالَقاِهَرِة  ُول��َد  �لحديِث،  �لع�س��ِر  �س��عر�ِء 
عام 1870م )�ألٍف وثمانمائٍة و�َسْبِعيَن مَن 
َيْهوى  وك���اَن  َفَرن�َسا،  ِفى  َدَر�َص  �لميالِد(. 
َعر�ِء«.  �ل�سُّ َب ب� »�أميِر  ْعَر، وبرَع فيِه، وُلقِّ �ل�سِّ
توفَى عام 1932م )�ألٍف وت�سعمائٍة و�ثنيِن 

وثالثيَن مَن �لميالِد(.

ْنَيا )�شعر( ُر ِهَى الدُّ ِم�شْ ْرُس الرابع الدَّ

ْفَها. وَرِة و�سِ �ْنُظْر �إَِلى �ل�سُّ ¯ 

37 مطبعة عمرو بن العا�ص        �لف�سل �لدر��سى �لثانى
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: َغِوىِّ   َأِضْف إَلى ُمْعَجِمَك اللُّ

َن�ُسوُد: َن�ْسِبُق وَنْغِلُب.   ̄ 
ُن�َسيُِّدُه:̄  َنْبِنيِه.

ماآثر: َمكاِرُم، �ملفرُد: َماأُْثَرٌة.   ̄ 
ُعُه �ملِلُك َفْوَق َر�أْ�ِسِه، و�جلمُع: ِتيَجاٌن. و�ملر�د: زينة. َما َي�سَ َتاجا: ̄ 

اَجا:̄  �مُلر�د: �َسديُد �للَّمَعان. َوهَّ
يُل. �أَ�سِ  �أَِثيِل: ̄ 

ْرح:   الشَّ

وَن�ْسِبُق  �َسَن�ُسوُد  ��َر�ر  و�لإِ���سْ ِبالَعزيمِة   )3-1(
َغْيرَنا، وُنِعيُد �أَْمَجاَد َهَذ� �لَوطِن �لعِظيِم.
ِبالَحقِّ  وُنَقوِّيِه  �لوطَن  هَذ�  نْبِنى  نا  و�إنَّ
بالأَْخالِق  وُنَجمُلُه  ه  وُنَح�ِسنُّ و�لَعْدِل، 
ْعى �لُم�ْسَتِمرِّ.  �لحميدِة َو�لَعَمِل �لَجادِّ و�ل�سَّ

و�سوَف َنْعمُل على َتَقُدُمُه وُرِقيِِّه.

���وُد ِب���َو�ِدي���َن���ا �ل����َي����ْوَم َن�������سُ
�����ُدُه َوَط�������ٌن ِب���ال���َح���قِّ ُن�����وؤَيِّ
����ُن����ُه ����ُن����ُه وُن����َزيِّ وُن����َح���������سِّ
��ْم�����َص َل���ُه َت��اًج��ا ��ِخ��ُذ �ل�����سَّ َن��تَّ
�َسْعيا ��ْع��ًي��ا  ���سَ َب�����ًد�  �أَ ��ْع��ًي��ا  ���سَ
ْنَيا �لدُّ ِه��َى  َر  ِم�سْ َوْل��َن��ْج��َع��ْل 

يَنا َما�سِ ��َن  َم��َح��ا���سِ وُن��ِع��ي��ُد 
���يِّ���ُدُه ُن�������سَ �هلِل  وِب����َع����ْي����ِن 
��اِع��ي��َن��ا ِب����َم����اآِث����ِرَن����ا وَم�����سَ
��اَج��ا ��َح��اَه��ا َع��ْر���س���ً��ا َوهَّ و���سُ
لأَِث����ي����ِل �ل���م���ْج���ِد ول��ل��َع��ْل��َي��ا
ْنَيا �لدُّ ِه��َى  َر  ِم�سْ وْل��َن��ْج��َع��ْل 

النَّصُّ
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و�لُعُلوِّ  ِبالرِّْفَعِة  ًعا  ُمَر�سَّ َتاًجا  ْم�َص  �ل�سَّ َلُه  َنْجَعُل  َنا  َفاإِنَّ َعظِيٌم  َوَطَنَنا  )4-6(  ولأَنَّ 
َبِريُقُه.  َلُه  اًجا  وهَّ عْر�ًسا  م�ِص  �ل�سَّ َهِذِه  َحى  �سُ َلُه  نجعُل  و�سوف  موِخ  و�ل�سُّ
حتَّى  �لَعْلياِء،  �إَلى  ُر  ِم�سْ َل  ِلَت�سِ يَل؛  �لأ�سِ �لمجَد  ِلَن�ْسَتعيَد  َن�ْسَعى  �أَْن  َفَعَلْيَنا 

ْنَيا. َتُكوَن ِهَى �لدُّ

  من جمال التعبير:

ُن ِبِها �لَوَطَن. ر �لماآثَر ِبِزيَنٍة ُنَزيِّ وَّ ُنُه ِبَماآِثِرَنا: َتعبيٌر جميٌل �سَ - ُنَزيِّ
ُنوًعا  ر فيِه �لَوَطَن ِبَمِلٍك َيْلَب�ُص َتاًجا َم�سْ وَّ ْم�َص َلُه َتاج�ًا: تعبيٌر جميٌل �سَ ِخُذ �ل�سَّ -  َنتَّ

ْم�َص ِبَتاٍج.  َر �ل�سَّ وَّ ْم�ِص. َكَما �سَ ِمَن �ل�سَّ
َحى بعر�ٍص َيْجِل�ُص َعَلْيِه �لَوَطُن )�لمِلُك(. َر �ل�سُّ وَّ َحاَها َعر�ًسا: تعبيٌر جميٌل: �سَ - و�سُ

ِم  َتَقدُّ ْجِل  �أَ ُروَرِة �لَعَمِل ِمْن  �أَبًد� �َسْعًيا �َسْعيا: تْكر�ُر )�َسْعًيا( للتاأكيِد َعَلى �سَ -  �َسْعًيا 
�لَوَطِن.
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

ًة ُثمَّ �أَِجْب: اِلَيْيِن ِقَر�ءًة َجْهِريَّ 1- �ْقَر�أ �لَبْيَتْيِن �لتَّ
��وُد ِب��َو�ِدي��َن��ا �ل���َي���ْوَم َن�����سُ
����ُدُه َوَط�����ٌن ِب���ال���َح���قِّ ُن����وؤَيِّ

يَنا َما�سِ َمَحا�ِسَن  وُنِعيُد 
���يِّ���ُدُه ُن�������سَ �هلِل  وِب���َع���ْي���ِن 

ا َبْيَن �لَقو�َسْيِن: حيحَة ِممَّ ِر �لإجاَبَة �ل�سَّ ) �أ ( تخيَّ
)َن�ْسِبُق - َنْهِزُم - َنْعِرُف(. - ُمر�ِدُف »َن�ُسوُد«:   

)َح�َسَنٌة - ُح�ْسٌن - ُح�ْسَنى(. - مفرُد »َمحا�سَن«:   
)ن�سيعه - نفقده - َنْهِدُمُه(. ادُّ »ُن�َسيُده«:    - ُم�سَ

ْع ُعْنو�ًنا َلُهَما. )ب( ��سَرِح �لَبْيَتْيِن، ُثمَّ �سَ
)ج�( ما �لجماُل ِفى َقوِل �َسوِقى: »وِبَعْيِن �هلل ُن�َسيُِّدُه«؟

اِلَيِة، ُثمَّ �أَِجْب َعِن �لمْطُلوِب: 2- َناِق�ْص ُمَعلَِّمَك وُزَمالَءَك ِفى �لِفْقَرِة �لتَّ
ِعَها   »َكاَن �لَعَرُب �َسِديِدى �لْعِتَز�ِز ِبُلَغِتِهْم َحري�سيَن ُكلَّ �لِحْر�َص َعَلى َتْقديِرَها وو�سْ
ِفى �أَ�ْسَمى َمْنِزَلٍة، َيَتَجلَّى َهَذ� �لِحْر�ُص و�لْعتَز�ُز ِفى ِعَنايِتِهْم ِبَجوَدِة �لإْلَقاِء وُح�ْسِن 

ْعِبيُر...«. ُه �لتَّ ْطَق وُي�َسوِّ �لَحديِث وِفى ُنُفوِرِهْم ِمْن ُكلِّ َعْيٍب َي�ُسوُب �لنُّ
ْع ُعْنو�ًنا ِلَهِذِه �لِفْقَرِة. ) �أ ( �سَ

رِقيِم �لمَنا�ِسَبَة ِفى َمَكاِنَها �لُمَنا�ِسِب. ْع َعالَماِت �لتَّ )ب( �سَ
)ج�( ما مَظاِهُر ِعَناَيِة �لَعَرِب ِبُلَغِتِهْم كَما َفِهْمَت ِمَن �لِفْقَرِة؟

ا َيليها ِمْن �أَ�ْسِئَلٍة: اِلَيِة، ُثمَّ �أَِجْب َعمَّ 3- ��ْسَتِمْع �إَِلى �لأَْبَياِت �لتَّ
اَجا َحاَها َعْر�س�ًا َوهَّ م�ْ�َص َل�ُه َتاًج��ا        و�سُ َنتَّخ��ُِذ �ل�سَّ  

�َسْعًي��ا �أََب�ًد� �َسْعًي��ا �َسْعي��ا         لأَِثي���ِل �لمج���ِْد وللَعْلَي����ا  
ْنَي�ا َر ِهَى �لدُّ ْنَيا         وْلَنْجَعْل ِم�سْ َر ِهَى �لدُّ َوْلَنْجَعْل ِم�سْ  

ْع ُمر�ِدَف »�أِثيُل« وجْمَع »َتاًجا« فى جملتين من �إن�سائك. ) �أ ( �سَ
)ب( ما �لَِّذى ُيَقدُِّمُه �لإْن�َساُن ِلَوَطِنِه كَما َفِهْمَت ِمَن �لأَْبَياِت؟

ْحُه. اِنى َتْعبيٌر َجميٌل، و�سِّ )ج�( ِفى �لَبْيِت �لثَّ
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) د ( َهاِت ِمَن �لأَْبياِت ما َيِلى:
- كلمًة ِبَها َحرٌف ُيْنَطُق ول ُيْكَتُب. 
- كلمًة ِبَها َحرٌف ُيْكَتُب ول ُيْنَطُق.

اًفا �إَِلْيِه و�أَْعِرْبُه. - م�سَ
ِرىِّ  ْت َعْن َبْع�َص �أَْحَد�ِث َحْرِب �أْكُتوَبر و�أََثِر هِذه �لحْرِب عَلى �لإْن�َساِن �لم�سْ 4-  َتحدَّ

ِحيًحا. ْبًطا �سَ ْبَط �أَو�ِخِر �لَكلَماِت �سَ ُمَر�ِعًيا �سَ
َر. َثْت َعْن َوَطِنَك ِم�سْ اِئَد �أُخَرى َتَحدَّ 5-  بال�ْسِتَعاَنِة بالإْنَتْرِنت وِبديو�ِن �َسوِقى �ْبَحْث َعْن َق�سَ

اِلَيِة...؟ 6- ماَذ� َتُقوُل ِفى �لَمو�ِقِف �لتَّ
) �أ ( �أَْطَفاٌل َيْكُتُبوَن َعَلى ُجْدَر�ِن �لمْدَر�َسِة.

ُقوَن َحِديَقَة �لمْدَر�َسِة. )ب( َتالِميُذ ُيَن�سِّ
َر. )ج�( �َسابٌّ ُيْر�ِسُد �َساِئًحا �إَِلى َبْع�ِص �آَثاِر ِم�سْ
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ْلميُذ قادًر� َعَلى �أَْن: ُع �أن يُكوَن �لتِّ فى ِنَهاَيِة َهذِه �لَوْحَدِة ُيَتَوقَّ

َز فيما َي�ْسَتِمُع �الأَ�َساليَب �لمْخَتِلَفَة: )�الأمر - �لنهى - �ال�ستفهام   - ُيميِّ

- �لند�ء - �لتعجب - �لق�سم(.

ٍة ��ْسَتَمَع �إليها. ُيَحدَِّد َعَنا�سَر ِق�سَّ - 

ِة �لتحلِّى بالوفاِء. َيَتَحدََّث عن �أهميَّ - 

ي�ستخدَم �لجْمَع باأنو�ِعه فى حديِثه. - 

رًة. َيقَر�أَ ُدُرو�َس �لَوحَدِة ِقَر�َءًة �سحيحًة معبِّ - 

َيْتُلَو �لنَّ�سَّ �لُقر�آِنىَّ )�سليماُن ِو�لهدهُد( ِتالَوًة �سحيحًة معبرًة. - 

َيَتعرََّف معانَى �لُمْفَرد�ِت �لَجِديدِة فى ُدُرو�ِس �لَوْحَدِة. - 

َل َعلى َذَكاِء �لُهْدُهِد. ُيَدلِّ - 

َي�ْسَتْخِرَج َبْع�َس َمَظاِهِر �لجماِل من ن�سِّ �لثعلب و�لديك. - 

َل �لمَعلَِّمِة على �أََمَل. َيَتعرََّف َف�سْ - 

ُيَحدَِّد �َسَبَب �إِْغَماِء �الأُمِّ و�َسَبَب �إفاقِتها. - 

رِقيِم فى كتابتِه. َي�ْسَتخِدَم َعالَماِت �لتَّ - 

َيْكُتَب ُم�ْسَتْخِدًما �لحروَف �لتى ُتْنَطُق وال ُتْكَتُب و�لعك�ُس. - 

حيًحا. اِلَم �إْعَر�ًبا �سَ ِث �ل�سَّ نَّ اِلَم وَجْمَع �لموؤَ - ِر �ل�سَّ ُيْعِرَب َجْمَع �لمَذكَّ

َيْكُتَب ُم�ْسَتخدًما �لمْفُعوَل �لمْطَلَق. - 

َيْكُتَب ُم�ْسَتخِدًما �لمْفُعوَل الأَْجِله. - 

َيْكُتَب ُم�ْسَتخدًما �لَفاِعَل. - 

الدرُس األوُل

�سليماُن و�لهدهُد )قر�آن كريم(

الدرُس الثانى

�لأمُل و�لوَفاُء

الدرُس الثالُث

بيُب �ل�سغيُر �لطَّ

الدرُس الرابُع

�لثعلب و�لديك )�سعر(

- �ْحِتر�ُم �لَعَمِل وَجْوَدُة �الإْنَتاِج.
ربيُة ِمْن �أْجِل �لمو�َطَنِة. - �لتَّ

ُة. - �لمَهاَر�ُت �لحَياتيَّ
- �لت�َساُمُح و�لتربيُة من �أجِل �ل�سالِم
- ح�سُن ��سِتْخَد�ِم �لَمَو�رِد وتنميُتها

ُة ُة �لوقائيُة و�لِعالِجيَّ حَّ - �ل�سِّ



رِس؟ ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

َبْع�َض َمَهاَراِت الَقاِئِد الَماِهِر. ¯ 
ِفِه. رُّ َذَكاَء الُهْدُهِد َوُح�ْصَن َت�صَ ¯ 

ُمْفَرداٍت َجديدًة. ¯ 
تذوَق الَجماِل فى بع�ِض التعبيراِت. ¯ 

اإعراَب المفعوِل المطلِق. ¯ 
القضايا المتَضمَنُة:

ُة المهاَراُت الحَياِتيَّ ¯ 
ُح�ْصُن ا�صتخَداِم الَموارِد وَتْنِمَيُتها. ¯ 

رِس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُع  ُيَتوقَّ ْر�ِس  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 

ْلِميُذ قادًر� َعلَى �أْن: �لتِّ

َي�ْصَتِمُع  فيما  ئي�َصَة  الرَّ الِفَكر  ُيَحدَِّد  ¯ 
اإليه.

ا�ْصَتَمَع  َكِلَماٍت  َمَعاِنى  اإلى  َل  َيَتَو�صَّ ¯ 
اإليها.

ي�صَف ملكَة �َصَباأٍ وقوَمها. ¯ 
ُمَعبَِّرًة  ِتللاَوًة  القراآنىَّ  النَّ�ضَّ  َيْتلَو  ¯ 

ُمَحاِفًظا على َمَخاِرِج الُحروِف.
َف �صَبَب غياِب الهدهِد. يتعرَّ ¯ 

�ْصِبيَه فيما َيْكُتُب. َي�ْصَتْخِدَم التَّ ¯ 
َي�ْصَتْخِدَم عاماِت الترقيِم فيما َيْكُتُب  ¯ 

ِحيًحا. ا�ْصِتْخَداًما �صَ
يعرَب المْفُعوَل الُمْطَلَق. ¯ 

والُمثنَّى  الُمْفَرَد  ُم�ْصَتْخِدًما  َيْكُتَب  ¯ 
والَجْمَع.

ُمَقدمٌة:
�ِض؛ ِلنتَعلََّم  َيْزَخُر الُقْراآُن الَكريُم ِبَكثيٍر ِمَن الَق�صَ

ِمْنها وَن�ْصَتِفيَد ِبَها ِفى َحَياِتَنا.
ُة �َصيِدَنا �ُصَلْيَماَن هلالج لج  وِمْن َهِذِه الق�ص�ِض ِق�صَّ

مع الُهْدُهِد.

�ُسَلْيَماُن و�لُهْدُهُد )قر�آن كريم( ْرُس األوُل الدَّ

كِل التَّالى: اكُتْب اأ�صماَء حيواناٍت وطيوٍر ُذِكرت فى القراآِن الَكريم فى ال�صَّ ¯ 

حيو�ناتطيور

............................................................

نشــاط

43 مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى
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قال اهلل تعالى: 
}

 .               

: َغوىِّ   أِضْف إِلى ُمعجِمَك اللُّ

َيْزَخُر:̄  ميَتِلئ.
َد:̄  تطلَّبُه عند َغيبِتِه    َتَفقَّ

ٍة َبيَِّنٍة �ُصْلَطاٍن ُمِبنٍي:̄  ُحجَّ
مَكَث:̄  َبِقَى   

:̄  َعِلمُت َما َل َتْعَلْمُه. اأََحْطتُّ
َمَنَعهم    ُهم: ̄  دَّ �صَ

َماِء. َباُت ِمَن الأَْر�ِض، واملَطُر ِمَن ال�صَّ اخَلْبَء:̄  النَّ

   التفسير:

عليه  �صليماَن  ُدَعللاَء  َهللَذا  َكللاَن   .{          }
لأَحٍد من  ْر  ُي�َصخِّ َلْم  َما  له  َر  َف�َصخَّ وَتَعاَلى -   �صبَحاَنُه  َله اهلل -  ا�صتجاَب  َوَقد  َاُم،  ال�صَّ

ا َوَمِلًكا. اَر �ُصليماُن بُن داوَد َنبيًّ العالميَن َف�صَ
ُن من اإن�ٍض  وَها َنْحُن على َمْقُربٍة من َجْي�ِض �صيِدنا �ُصليماَن عليه ال�صاُم الَّذى َيَتَكوَّ
َد الجي�َض ِبَعيِن الَقاِئِد الَعاِرِف  وجنٍّ ووُحو�ٍض وُطيوٍر، و�صيُدنا �صليماُن هلالج لج َبْعَد اأن َتَفقَّ

)�صورة النمل: الآيات من 20 - 26( {
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الوحدة الثالثة: ِقَصٌص وِعَبٌر

مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى

ًبا �َصِديًدا؛ لأنه اأََح�ضَّ باختفاِء الُهْدُهِد، الَّذى  ُب َغ�صَ ِغيَرٍة َوكِبيَرٍة فى َجْي�ِصِه َيْغ�صَ ِبُكلِّ �صَ
َخَرَج ِبَغْيِر اإْذٍن ِمْنه.

ْذَبُحه على ِغياِبه َهَذا ُدوَن اإْذٍن  ْو اأَ فقال �صيُدنا �ُصلْيَماُن عليه ال�صاُم: �َصْوف اأَعذُِّبه اأَ
ٍة َعْن �َصَبِب ِغَياِبه َهَذا. ٍة َقويَّ ِمنِّى، اإل اإَِذا َجاَءنى ِبُحجَّ

اُم، َحتَّى َجاَءه الُهْدُهُد َوَوقَف على َمْقُرَبٍة  َلْم َيُطِل انتظاُر �صيِدنا �ُصَلْيَماَن عليه ال�صَّ
؛ اإنى َوجْدُت اْمَراأًَة  ِمْنه َوَقاَل: َعِلْمُت َما ل َتْعَلُمُه اأَْنَت، وِجْئُت ِباأَْخَباٍر اأَِكيَدٍة عْن مملكِة �َصَباأٍ

ْخٌم َتْجِل�ُض عليه للُحْكِم. ًة َوُمْلًكا عِظيميِن، ولها ُكْر�ِصىٌّ �صَ َتْحُكُمُهْم واأَْعَطاَها اهلُل قوَّ
ْم�ِض وتْرَك  ُجوَد لل�صَّ َن لهم ال�صُّ ْيَطاُن وَزيَّ لَُّهم ال�صَّ ْم�َض، َفَقْد اأَ�صَ َها وقْوَمها َيْعُبُدوَن ال�صَّ اإنَّ

ِعَباَدِة اهلِل �صبحاَنه وَتَعالى.
الأَْر�ِض  َباَت من  النَّ ُيْخِرُج  الَِّذى  هلِل  َي�ْصُجُدوا  ل  ْغواهْم؛ كى  َواأَ ْيَطاُن  ال�صَّ اأََمَرُهم  َلَقْد 

وَن َوَما ُيْعِلنون. َماِء وَيْعَلُم ما ُي�صرُّ وُي�صِقُط الَمَطَر من ال�صَّ
ه ل اإَِلَه اإل اهلُل َربُّ الَعْر�ِض الَعِظيِم. والَكاُم على ِل�َصاِن الُهْدُهِد، اإنَّ

   ِمن جمال التعبير فى النص:

ِقَياَدِته، فهو  َوُح�ْصِن  هلالج لج  �ُصلْيَماَن  ِحْر�ِض  َيُدلُّ على  َتْعِبيٌر   :{              }  -
َظَر؛ ليعِرَف اأَْحَواَل َجي�ِصه. ُق النَّ ُيدقِّ

ُب. ه التَّعجُّ }: اأُ�ْصُلوُب ا�ْصِتفهاٍم َغَر�صُ     } -
على  وتاأِكيِدِه  هلالج لج  �ُصلْيَماَن  ِب  ِبَغ�صَ ُيوِحى  َتْعبيٌر   :{    }  -

ُمَجاَزاِة الُهْدُهِد َوَتْعِذيِبه.
-  {          }: َتْعِبيٌر َيُدلُّ على اأن َمْمَلَكَتها َكاَنْت َعظيمًة.

- {       }: َتْعِبيٌر َيُدلُّ على ا�صتحقاق اهلِل للعبادِة.
}: َتْعِبيٌر َيُدلُّ على ُقْدَرِة اهلِل.    } -

ادٌّ ُيَقوِّى الَمْعَنى َوُيْبِرُزُه. -  {          }: بيَن ال�صمواِت والأر�ِض َت�صَ
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

1- �أ�سطو�نُة �لمْفَرَد�ِت:
ِر الجْملَة المنا�صبَة لكلٍّ ِمْنه.  اأِدْر محاوَر الأ�صطوانِة لُتجيَب عن المْطلوِب، ُثمَّ تخيَّ

�صاهدنا موجز الأنباء

تعودنا اأن ن�صاأل عن الزميل الغائب
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وَرِة، ُثمَّ �أَِجْب: 2- �نُظْر �إلى �ل�سُّ

فى  الُهْدُهُد  راآه  ما  اْكُتْب  بالإْنَتْرِنت.  ُم�ْصَتِعيًنا 
َجَواِنِب َمْمَلكِة �َصَباأٍ فى ِر�َصاَلٍة اإلى الملِك �ُصَلْيَماَن.

ْبَط  �ل�سَّ ُمَر�ِعًيا  َدًة  َجيِّ ِتللالَوًة  �الآَيللاِت  �ْتللُل   -3
�ل�سِحيَح للَكِلماِت.

ْع �َسِريَط �الأَْخَباِر فى �إحدى قنو�ت �لتليفزيوِن و�ْنُقْل �إلى ُزَمالِئَك َخَبًر� �أعَجَبَك.  4-  َتَتبَّ
5- ماَذ� َتُقوُل ِلُكلٍّ من .... ؟

. ) اأ ( اإن�صاٍن ل َي�ْصُكُر اهلَل على ِنَعِمِه الَّتى ل ُتَعدُّ
ُدُق فى الأَْقَواِل ل فى الأفعاِل. )ب( اإن�صاٍن َي�صْ

أَ�ْصَناِن ل�صخ�ٍض اآَخَر. )جل( اإن�صاٍن َي�ْصَتْخِدُم ُفْر�صاَة ال
َهاِر. اَءًة بالنَّ اِبيَح الَكْهرَباِء ُم�صَ ) د ( اإن�صاٍن َيْتُرُك َم�صَ
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رِس؟ ُم فى هَذا الدَّ ماذا نتعلَّ

اختياَر الِهَواَيِة التى تنا�ِصُبنا. ¯ 
َراَر وَعَدَم الياأ�ِض. الإ�صْ ¯ 

م�َصاَعَدَة الآخريَن. ¯ 
ُمْفَرَداٍت جديدًة. ¯ 

التدريَب على المفعوِل المْطلِق. ¯ 
القضايا المتَضمَنُة:

اِم. ِربيُة من اأَْجِل ال�صَّ �صاُمُح والتَّ التَّ ¯ 
ُح�ْصُن ا�صتخداِم الموارِد وتنميُتها. ¯ 

فِل وُمَقاَوَمُة ِعَماَلِة الأَْطَفاِل. ُحُقُوُق الطِّ ¯ 
رِس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُيَتوقُع  ْر�ِسِ  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 
�لتِّلميُذ قادًر� َعلَى �أْن:

فى  َجِديَدٍة  َكِلَماٍت  َمعاِنى  َي�ْصَتْنِتَج  ¯ 
�ِصياٍق َم�ْصُموٍع.

ا�ْصَتَمَع  ٍة  ِق�صَّ ِة  يَّ �َصْخ�صِ فى  َراأَيلله  ُيْبِدَى  ¯ 
اإليها.

فى  اأ�ِض  والرَّ الَيِد  اإ�َصاَراِت  َي�ْصَتخِدَم  ¯ 
اأثناِء الحديِث.

َة  والَفْرعيَّ ِئي�َصَة  الرَّ الأَْفللَكللاَر  ُيَحدَِّد  ¯ 
اِمَتًة. فيما َيْقَراأُ ِقَراَءًة �صَ

َيْكَت�ِصَب َمَهاراِت الِقراَءِة ال�صريعِة ِعْنَد  ¯ 
ُمَتابَعِة �َصريِط الأَْخَباِر ِبالتلفزيوِن.

لْت عليها اأمُل. يتعرََّف الجائزَة التى ح�صَ ¯ 
وِع مما ل  ُل بالمْو�صُ يتَّ�صِ ُيَحدَِّد ما  ¯ 

ُل به. يتَّ�صِ
فقرٍة  من  به  المفعوَل  َي�ْصَتْخِرَج  ¯ 

ُتْعَر�ُض َعلْيِه.
َيْكُتَب ُم�ْصَتخِدًما المْفعوَل المطلَق. ¯ 

. يكتَب مراعًيا عاماِت الترقيِم ¯

�لأَمُل و�لَوَفاُء ْرُس الثانى الدَّ

ْف َما ِفيها. ورِة و�صِ اْنُظْر اإلى ال�صُّ ¯ 

نشــاط

ْت اإلى اآِخِر  اَزْيها، َوَم�صَ ا�ْصَتَنَدْت اأََمُل اإلى ُعكَّ
َتَتَتاَبُع  الَحْفِل  َوِفْقَراُت  َحِزينًة،  ُمْكَتِئَبًة  فٍّ  �صَ
َفْرَقَعِة  اإَلى  ِة  الَكَرا�ِصىِّ المو�ِصيِقيَّ ُلْعَبِة �ِصَباِق  مِن 
الَباُلوَناِت بالأَْرُجِل اإلى �ِصَباِق الْجرِى، وفى ِنهايِة 
ُموُع،  الدُّ َعْينيَها  من  وَتَتَقاَطُر  ُق  فِّ ُت�صَ ِفْقَرٍة  ُكلِّ 
التى  المَعلِّماِت  اإْحَدى  َمْقُرَبٍة منها  وَكاَنْت على 
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ُت على َكِتفْيَها؛ َفَقْد اأَْدَرَكت المعلِّمُة ما  َوَقَفْت ِمنها فى ُحُنوٍّ باِلٍغ َتْم�َصُح ُدُموَعها وُتَربِّ
َيجوُل ِبذهِنها.

اإلى ُغْرَفِة الأَْن�ِصَطِة ِبالمْدَر�َصِة وَقاَلْت  اأََمَل  ِحَبت المعلِّمُة  وَبْعَد انتهاِء الَحْفِل �صَ
اأَ�ْصَتطيُع  نى ل  اإنَّ َوَقاَلْت:  َفاْبَت�َصَمْت ِفى َخَجٍل،  ُلْعَبًة جديدًة.  َنَتعلَّْم  َتَعاَلْى مًعا  َلها: 

اللَِّعَب. واأَ�َصاَرْت اإلى رْجلْيَها الَعاِجَزَتْين.
ٌة َوُيْمِكُن اأَْن ُتِجيِدى َكِثيًرا من الأَْلَعاِب،  اْبَت�َصَمِت الُمَعلَِّمُة َوَقاَلْت: اأَْنِت ِتْلِميَذٌة ذِكيَّ
النَّاِدى.  فى  ا�ْصَتراِكِك  على  بالمواَفَقِة  واأْقِنُعها  الَيوِم  َم�َصاَء  والَدِتِك  مع  �َصاأَتحدَُّث 

ْت  َوَم�صَ المعلَِّمَة  اأََملللُل  �َصَكَرْت 
التى  واللُّْعَبِة  النَّاِدى  فى  ُر  ُتَفكِّ

�َصت�صتِرُك فيها.
َهْت  توجَّ التَّالى  اليوِم  وفى 
والَدْيها  مللَع  للادى  الللنَّ اإلللى  اأََملللُل 
وا�ْصَتْقَبَلْتُهم المَعلَِّمُة بالتِّرحاِب، 
ُثمَّ اأََخَذْت ِبَيِد اأََمَل َبْعَد اأَِن اْرَتَدْت 
مَعها  َوَبللداأَْت  َباَحِة،  ال�صِّ َماِب�َض 

َباَحِة. َل َدْر�ٍض من دُرو�ِض ال�صِّ اأوَّ
ِق،  َفوُّ َراَر على التَّ ُرو�ُض، وفى ُكلِّ يوٍم َتُبثُّ فيها المعلمُة الأََمَل والإ�صْ وَتَتَواَلى الدُّ

ِق. َفوُّ ْغَبُة فى التَّ اَبٍة َيْدَفُعها الأََمُل والرَّ ُم اأََمُل ِبُخًطى َوثَّ وَتَتقدَّ
يَبْت ُمَعلَِّمُتها فى  ا يحِمُل َنَباأً ُمْحِزًنا؛ َلَقْد اأُ�صِ اًل َهاِتفيًّ ْت اأََمُل اتِّ�صَ َوَذاَت َم�َصاٍء َتَلقَّ
اَرٍة ُنِقَلْت على اإِْثِرِه اإلى الم�ْصَت�ْصَفى، َلَقْد َكاَن َوْقُع َهَذا الَخبِر عليها ُموؤْلًما؛  َحاِدِث �َصيَّ
َطَحَبْت  َفْت اأََمُل ُدُموَعها. وا�صْ لأَنَّ للمعلَِّمِة َمَكانًة َكِبيَرًة فى َقْلِبها، و�ُصْرَعاَن ما َجفَّ

واِلَدْيها اإلى الم�ْصَت�ْصَفى ِلِعَياَدِة ُمَعلِّمِتها.



49

الوحدة الثالثة: ِقَصٌص وِعَبٌر

مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى

ْت وفى ِذْهِنَها َكِلَماُت  ْله، َوَم�صَ ْدريِب َفَلْم ُتوؤَجِّ اِلى َكاَن َمْوِعُد التَّ َوِفى اليوِم التَّ
ٍة  ِبِهمَّ ْدريَب  التَّ ت  واأََتمَّ به.  َوَعْدِتنى  وما  عليه  َفْقَنا  اتَّ ما  اأََمُل  يا  َتْن�َصْى  ل  المَعلَِّمِة: 
ِلَتَت�َسلََّم  ازيها؛  ُعكَّ �إلى  َت�ْسَتِنُد  ْتويِج  �لتَّ ِة  ِمَن�سَّ على  �أَمُل  َوَقَفْت  عاٍم  وبْعَد  َوَن�َساٍط، 
ِة لَتْرَتِمَى فى  َة َو�َصَط َح�ْصٍد من الجماهيِر، وَنَزَلْت من َفْوِق الِمَن�صَّ َهِبيَّ الميداَلَيَة الذَّ

اِن معلِّمِتها فى م�صهٍد َراِئٍع ُيَعبُِّر عن الَوَفاِء. اأَْح�صَ

َغوىِّ   أِضْف إِلى ُمْعَجِمَك اللُّ

َتَتَقاَطُر:̄  ت�صقُط َقْطَرًة َقْطَرًة ا�ْصَتَنَدْت: اعتمدْت علْيِه.     
 ̄. ًبا َخفيًفا، واملراُد: اإظهاُر احلنوِّ ْ ُب �ضَ ُت: َت�ْضِ ُتَربِّ
َفْت   ̄  َفْت: َن�صَّ َجفَّ اإْثَر: عقَب اأو بعَد      

اٌت وَمَنا�ضُّ َمَكاٌن مرتفٌع، واجَلْمُع مَن�صَّ ِة: ̄  ِمَن�صَّ
ٌع وَراِئُعوَن رائٍع:̄  َجِميٌل، واجَلْمُع ُروَّ
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

ْع �َسِريَط �الأَْخَباِر فى �لَقَناِة �الأُوَلى و�نُقْل �إَلى ُزَمالِئَك َخبًر� �أَْعَجَبَك. 1- َتَتبَّ

2- �قر�أْ ُثمَّ �أِجْب:

الِميَداليَة  ِلَتَت�َصلََّم  اَزْيها  ُعكَّ اإلى  َت�ْصَتِنُد  التَّتويِج  ِة  ِمَن�صَّ َعَلى  اأََمُل  َوَقَفْت  عاٍم  » َبعَد 
اِن  اأَْح�صَ ِلَترَتِمَى ِفى  ِة  َة و�صَط َح�ْصٍد ِمَن الجَماِهيِر، وَنَزَلْت ِمْن َفْوِق الِمن�صَّ َهبيَّ الذَّ

ُمَعلَِّمِتها فى َم�ْصَهٍد َراِئٍع ُيَعبُِّر َعن الَوَفاِء«.
ا َبْيَن الَقو�َصْيِن: واَب ممَّ ِر ال�صَّ ) اأ ( َتَخيَّ

)�صياٌح - َجْمٌع - َقِليٌل( - مراِدُف »َح�ْصٍد« 
) )َمناِئ�ُض - َمَناي�ُض - َمَنا�ضُّ ٍة«  - جمُع »ِمن�صَّ
)الَغْدُر - الحْزُن - الياأ�ُض( - م�صادُّ »الوفاِء« 
ُن - ح�صيٌن( )حا�صٌن - ِح�صْ - مفرُد »اأح�صاٍن« 

َة؟ َهِبيَّ ْت اأََمُل الِميَدالَيَة الذَّ )ب( ِلَماَذا ا�ْصَتَحقَّ
َقْت اأََمُل؟ ِة َتفوَّ ) جل ( ِفى اأَىِّ َمَجالِت الرِّيا�صَ

ورِة فيما يلى: اِحَبِة �ل�سُّ 3- ماَذ� َتُقوُل ِل�سَ
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رِس؟ ُم فى هَذا الدَّ ماذا نتعلَّ

ال�صتفادَة مما نتعلَُّم فى حياِتنا. ¯ 
ْعَبِة. ُح�ْصَن التَّ�صرُِّف ِفى الَمواِقِف ال�صَّ ¯ 

َراَر عَلى َتْحِقيِق الَهَدِف. الإ�صْ ¯ 
مْفَرداٍت جديدًة. ¯ 

والَمْفُعوِل  الُمْطلِق  المْفعوِل  ُمراَجعَة  ¯ 
أْجِله. ل

َنُة: الَقَضايا المَتَضمَّ

ُة حُة الوقاِئيُة والِعاِجيَّ ال�صِّ ¯ 
ُة المَهاَراُت الحياِتيَّ ¯ 

ْرِس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُع  ُيتوقَّ ْر�ِس  �لدَّ هذ�  نهاَيِة  فى 

ْلِميُذ قادًر� َعلَى �أْن: �لتِّ

ِمن  جديدٍة  َكِلَماٍت  َمْعَنى  َي�ْصَتْنِتَج  ¯ 
�ِصَياٍق َم�ْصُموٍع.

ِحيَفٍة  �صَ فى  َقَراأَها  عَناويَن  ُيَناِق�َض  ¯ 
ٍة. َيوِميَّ

َها. ¯ ٍة َقَراأَ يِة ِق�صَّ ُيْبِدَى َراأَْيه فى �َصْخ�صِ
المواِقِف  فى  التَّ�صرِف  ُح�ْصَن  َيَتَعلََّم  ¯ 

المْخَتِلَفِة.
ًة متَنوَعًة بما  اأ�َصاِليَب لغويَّ ي�صتخِدَم  ¯ 
. ِل ال�صفوىِّ َيَتَنا�َصُب وَمواِقَف التوا�صُ

َينُقَل ما تعلَّمه اإلى َمواِقَف اأُخَرى فى  ¯ 
الحياِة.

َناُق�ِض فيما َيقراأُ. ُيْدِرَك اأَْوُجَه التَّ ¯ 
. َف �َصَبَب اإْغَماِء الأمِّ يتعرَّ ¯ 

الَم  ِر ال�صَّ يتعرََّف فيما َيْقَراأُ َجمَع المَذكَّ ¯ 
الَم. ِث ال�صَّ والموؤنَّ

ِر�ْض. يكُتَب ما َتَعلََّمِه مَن الدَّ ¯ 

ِغيُر ِبيُب �ل�سَّ �لطَّ الدرُس الثالث

نشــاط

اكتْب تعليًقا على ال�صورِة الأولى من الدر�ِض. ¯ 

َماُء ُتْنِذُر  ُكوُن ُيَخيُِّم على الَمَكاِن، وال�صَّ ال�صُّ
الَقْرَيِة  َو�َصَواِرُع  ُيوِم�ُض،  والَبرُق  ُعوِد،  بالرُّ
اإلى  ا�َض  النَّ الَجوِّ  ُبُروَدُة  اأَْلَجاأْت  َفَقْد  َهاِدَئٌة، 

َمَناِزِلِهْم؛ لَي�ْصَتْدِفُئوا اأََماَم َمَواِقِدهم.
ًرا  َع�صْ اِلَثِة  الثَّ من  َتْقَترُب  اَعُة  ال�صَّ َكاَنت 
وَفاِر�ٌض َي�ْصَتِحثُّ الُخَطى اإلى َبْيِته فى اأَْطَراِف 
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؛  الدَِّرا�ِصىُّ الَيْوُم  انَتهى  اأَن  َبْعَد  الَقْرَيِة 
ِن�َض َوْحَدَتها. ه لُيوؤْ ِلَيُعوَد اإلى اأُمِّ

َدقَّ َجَر�ُض الَباِب وَلِكنَّ الَباَب لم ُيْفَتْح، 
اٍت َعِديَدًة. َر َذِلك َمرَّ َكرَّ

غيِر،  ال�صَّ َنْف�ِض  اإلى  ُب  َيَت�َصرَّ الَقَلُق  َبَداأ 
َذَهَبْت  اأْيللَن  َنْف�َصه:  وُيَحدُِّث  ُر  ُيَفكِّ واأََخللَذ 

ى؟! اأُمِّ
َر اأَنَّ فى َحِقيَبِته ِمْفَتاًحا  َد اأن َيْرِجَع َفَيِجَد الأُمَّ باْنِتَظاِرِه اأََماَم الَباِب، َتَذكَّ َلَقْد َتَعوَّ
ه ُمْلَقاًة َعلى الأَْر�ِض وُمْغًمى عليها، اْنَتَف�َض َفاِر�ٌض  َفاأَْخَرَجه وَفَتَح الَباَب َفَوَجَد اأُمَّ
ه َتَمالَك َنْف�َصه، وَقاَل  وَكاَد َي�ْصُقُط من َهْوِل المفاَجاأِة، َنَزَلْت ِمن َعْينيه َعْبَرٌة، ولِكنَّ

ى الحِبيَبَة. مِّ ْنِقَذ اأُ فى َنْف�ِصه: َيجُب اأن اأَْفَعَل �َصيًئا لأُ
ل ِبَرقم 123 وَلْم َيْهَداأْ َقْلُبه ولم َيْطَمِئنَّ باُلَه، َوَتَتاَبَعْت اأَْنَفا�ُصه،  �صَ وعَلى الَفْوِر اتَّ
اإلى  ُم�ِصيرًة  اإليه  الأُمُّ  وَتْنُظُر  الإ�ْصَعاِف.  اَرُة  �صيَّ َل  َت�صِ حتى  ِه  لأُمِّ َيْفَعُله  فيما  ُر  ُيَفكِّ
ر در�ًصا من درو�ِض  الَمْطَبِخ فى ُفُتوٍر �َصديٍد، َوَلِكنَّه لم َيْفهِم الإ�َصاَرَة، و�ُصْرَعاَن ما َتَذكَّ
َوَرْع�َصٍة  الَوْجِه،  �ُصُحوِب  من  ِر  كَّ ال�صُّ َغْيُبوَبِة  واأَعرا�ِض  ِر،  كَّ ال�صُّ َمِري�ِض  َعْن  الُعُلوِم 

َوِفى  َغزيٍر.  َوَعللرٍق  َودوَخللٍة،  بالأَْطَراِف 
َواأَ�ْصَرَع  َواِلَدِته،  اإ�َصاَرَة  َفِهَم  اللحَظِة  َهِذه 
َنَع �َصَراًبا من الَماِء  ِلَتوِّه اإلى الَمْطَبِخ و�صَ
و�َصاَعَد  ِر،  كَّ ال�صُّ ِن�ْصَبِة  ِزَياَدِة  مَع  ِر  كَّ وال�صُّ
َخْوٍف  ُب فى  َيَترقَّ َتَناُوِله وهو  ه على  اأُمَّ

َنِتيَجَة ما َيْحُدُث.
للَع  للاَرُة الإ�للصللَعللاِف، َوقَّ لليَّ للَلللْت �للصَ َو�للصَ
، َو�َصاأََل فاِر�ًصا  بيُب الَك�ْصَف على الأُمِّ الطَّ
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َمه لها، فَحَكى له فاِر�ٌض َما َحَدث. ه َوَما َقدَّ ا َحَدَث لأُمِّ َعمَّ
فى  َباِرًعا  َطِبيًبا  َتُكوَن  اأَْن  ُع  واأََتوقَّ َواِلَدَتَك،  اأَْنَقْذَت  َلَقْد  َوَقاَل:  ِبيُب  الطَّ ُدِه�َض 

الم�ْصَتْقَبِل.
ِبيِب  اِنها َفِرَحًة بابِنها الطَّ َعاَدْت اإلى الأُمِّ َبْع�ُض ُقَواَها َواأَخَذت اْبَنَها َبْيَن اأح�صَ
ٍع: َمْرَحى  ْوٍت ُمَتَقطِّ ، َوَقاَلت الأُمُّ فى �صَ غيِر، واْخَتَلَطْت ُدُموُع الْبِن ِبُدُموِع الأُمِّ ال�صَّ

غيِر. بيِب ال�صَّ بالطَّ
َيُكوَن  باأَن  ُحلُمه  ُيَزاِيُله  ِبَنَهٍم، ول  ُرو�ِض  الدُّ ُيقِبُل على  َوَفاِر�ٌض  الَيْوِم  َذِلَك  منُذ 

ى. َطِبيًبا ُيَخفُِّف اآلَم الَمْر�صَ

: َغِوىِّ   أِضْف إِلى ُمْعَجِمَك اللُّ

ومي�ِض  َعِقَب  ى  ُيَدوِّ ْوٌت  �صَ ُعوِد:̄   الرُّ
الربِق 

ُع :̄  ُي�ْضِ َي�ْصَتِحثُّ
َفاِقَدة للح�ضِّ واحَلَرَكةِ  مغمى عليها: ̄ 

َطَرب اْنَتَف�َض: ا�صْ
ْعٌف ̄  فتور: �صَ

ُدِه�َض:̄  حتري
اأَْدَرَك: َعَرَف َوَفِهَم    ̄ 

ل ُيَزاِيُله:̄  ل ُيَفاِرُقُه
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َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

َل َفاِر�ٌس ِبَرْقم 123(  �سَ 1- )�تَّ
ْل ن�ضَّ الُمَكاَلمِة الَّتى اأَْجَراَها َفاِر�ٌض َمَع َرُجِل الإِ�ْصَعاِف. ) اأ ( ِبم�َصاَعَدِة َزِميِلَك َتَخيَّ

)ب( َماَذا َتْعِرُف َعِن الِهاِل الأْحمِر؟ ا�ْصَتِعْن بالإِْنَترِنت.
)جل( لماَذا ُتْكَتُب َكِلَمُة »اإ�ْصَعاف« َعَلى َعَرَبِة الإِ�ْصَعاِف َمْقُلوبًة؟

َة قر�ءًة �سامتًة، ُثمَّ �أَِجْب َعِن �الأَ�ْسِئَلِة: 2- �ْقَر�أِ �لِق�سَّ

َلْم  اللَّيَلِة  ِتْلَك  ُمْنُذ  َخِطيٍر،  ِبَمَر�ٍض  َواِلُدُه  َى  ُتوفِّ ِعْنَدَما  ُعْمِرِه  ِمْن  الَعا�ِصَرِة  ِفى  َكاَن 
ا�ِض الُبُيوَت، وَكاَنْت َو�ِصيَلُتُه  ُرَق وَيْبِنى للنَّ َيَتَخلَّ َعْن ُحْلِمِه ِباأَْن َيُكوَن َطبيًبا َي�ُصقُّ الطُّ

ِفى َذِلك المَذاَكَرَة، �َصِهَر َطويًا وَكدَّ واْجَتَهَد و......... .
ِة َتَناُق�ٌض، َحدِّْدُه. )ب( َورَد بالِق�صَّ اِبَقة.  ِة ال�صَّ ) اأ ( اْقَتِرْح ِنَهاَيًة للِق�صَّ

ِة. ِة َبَطِل الِق�صَّ يَّ َيَك ِفى �َصْخ�صِ ) د ( اْكُتْب َراأْ ِة.   ْع ُعْنواًنا للِق�صَّ )جل( �صَ
3- هِذِه �لِفكر وَرَدْت بالدَّر�ِس ماَعَد� َو�ِحَدًة، حدِّْدها.

- َفاِر�ٌض َيَتَعلَُّم َدْر�َض الُعُلوِم. ُل بالإِ�ْصَعاِف.    - َفاِر�ٌض َيتَّ�صِ
- الأُمُّ ُمْغًمى َعَلْيَها. بيُب ُيَقدُِّم َجاِئَزًة ِلَفاِر�ٍض.    - الطَّ

- ُهُدوُء الَقْرَيِة ِب�َصَبِب الَبْرِد.
ِة، وَتَناَق�ْس  ُحِف �لَيوِميَّ 4-  ْم�سَتِعيًنا باالإِْنَترِنت �ْقَر�أِ �لَعَناويَن �لرَِّئي�َسَة باإْحَدى �ل�سُّ

َمَع ُزَمالِئَك ِفيها.

ًة، ُثمَّ �أَِجْب عن �الأَ�سئلِة: 5- �قر�أ �لِفْقَرَة ِقَر�ءًة َجْهِريَّ

الدُّرو�ِض  َعَلى  ُيْقِبُل  وَفاِر�ٌض  الَيوِم  َذِلللَك  ُمْنُذ 
ُيَخفُِّف  َطبيًبا  َيُكوَن  باأَن  ُحْلُمُه  ُيَزاِيُلُه  ول  ِبنَهٍم،  

اآَلَم المر�صى.
»ُيَزايُلُه«،    مرادَف  ٍة:  َتامَّ ِفى جمٍل  َيِلى  َما  ْع  ) اأ (  �صَ

وم�صاد »يقبُل على«، ومفرَد »اآلم«.
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)ب( لماذا تمنَّى َفار�ٌض اأَْن َيُكوَن َطبيًبا؟
ورِة واْكُتْب َتعِليًقا ُم�ْصتخدًما ُمْفَرَداٍت َورَدت بالِفْقَرِة. )جل(  اْنُظْر اإَِلى ال�صُّ

6- علِّق على ذِلَك �لموقِف �َسَفهيًّا:

ٍر َكْى َيمَزَح وُي�ْصِغَل ِرَجاَل الإِ�ْصَعاِف. ُل بالإِ�ْصَعاِف فى َوْقٍت ُمَتاأَخِّ ِطْفٌل َيتَّ�صِ

ٌة: 7- تدريباٌت إمالِئيَّ
ِمْنَك  و�لَمْطُلوُب  َخَطاأٌ  و�الأُْخَرى  ِحيَحٌة  �سَ �إْحَد�ُهما  َكِلَمَتاِن  َعُموٍد  ُكلِّ  فى   �أَماَمَك 

ِحيَحِة بين �لَقْو�َسْين: ُع َرقِم �لَكِلَمِة �ل�سَّ َو�سْ

8- اقرأ ثم أجب:
�ِصيج �َصاَهْدُت َعاِماٍت على َماِكيَناِت الِحَياَكِة، َكَما  َنع الَغزِل والنَّ  فى ِرحَلة اإلى َم�صْ
باِدنا،  ِة  ِلَنْه�صَ باُنوَن  فالعماُل  الأثواِب،  ْجَمَل  اأَ َيْغِزُلوَن  َمَهَرًة  اِنِعيَن  �صَ �َصاَهْدُت 
ِديَر  َناَعَة والتَّ�صْ ُة �ُصْهَرُتها َوا�ِصَعٌة فى باِد الَعاَلِم، اإنَّ ال�صِّ ِريَّ ُة الِم�صْ والماِب�ُض الُقْطِنيَّ

رييَن. َر َو�َصَعادِة الِم�صْ َدراِن لخيِر ِم�صْ َم�صْ
. ) اأ ( اأَْعِرْب ما َتحَته َخطٌّ

)ب( ا�ْصَتْخِرج من الِفْقَرِة ما يلى:
- َجْمَع مذكِر �َصاِلًما وَبيِّْن َعامَة اإعراِبه.

- ُمَثنًّى َوَهاِت ُمْفَرَده. ِبْطه.   - َجْمَع موؤنٍث �َصاِلًما وا�صْ
- َجْمَع َتْك�ِصيٍر وهاِت ُمْفَرَده. - َخَبًرا، َوَبيِّْن َنْوَعه.    

)..........(
)..........(
)..........(

)..........(
)..........(
)..........(

ماءدبة
مدفاءة
َياأُْتوَن

َماأُْدَبة
ِمْدَفاأَة

ياءتون

)2( )1(
رء�ض
فجاأة
زءر

َراأْ�ض
فجئة
َزاأََر

)2( )1(
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رِس؟ ماذا نتعلُم فى هَذا الدَّ

ِف. رُّ َكاَء وُح�ْصَن التَّ�صَ الذَّ ¯ 
ْدَق ِفى الأَْقواِل والأَْفَعاِل. ال�صِّ ¯ 

اأَْمللٌر  الأَبلللد  اإَِللللى  ا�ِض  النَّ ِخلللداَع  اأَنَّ  ¯ 
ُم�ْصَتِحيٌل.

ُمْفَرَداٍت جديدًة. ¯ 
َنُة: القضايا المتَضمَّ

ة. الَمَهاَراُت الَحَياِتيَّ ¯ 
ام. التربيُة من اأَْجِل ال�صَّ ¯ 

رس: َأْهَداُف الدَّ

يكوَن  �أَْن  ُيَتوقُع  ْر�ِس  �لدَّ هذ�  نهاَية  فى 

ْلمِيُذ قادًر� َعلَى �أْن: �لتِّ

َة فيما  ِئي�َصَة والَفْرعيَّ ُيَحدَِّد الأَفَكاَر الرَّ ¯ 
ا�ْصَتَمع اإليه.

ُيْلِقَى الن�ضَّ اإِْلَقاًء ُمَعبًِّرا. ¯ 
ياٍت ُمَنا�ِصَبٍة. َح اأَْفَكاَره ِبَتْف�صِ ُيَو�صِّ ¯ 

ُيَحدَِّد َمَظاِهر َذَكاِء الدِّيِك. ¯ 
ُيَميَِّز الَحِقيَقَة ِمَن الَخَياِل فيما يْقَراأُ. ¯ 

والجمَع  والمثنى  المْفَرَد  ي�ْصَتْخِدَم  ¯ 
فيما يْكُتُب.

َيْكُتلللَب ُم�ْصَتْخلدًما الَفلللاِعَل ِبَطللللريقٍة  ¯ 
حيَحٍة. �صَ

ًة. َيْكُتَب لِفَتًة اإر�َصاِديَّ ¯ 

َأْحَمد َشْوِقى )❊(   

يُك )�سعر( ْعَلُب و�لدِّ �لثَّ الدرُس الرابع

نشــاط

ْعَلُب للدِّيك؟ وَرِة وَتَخيَّل: َماَذا َيُقوُل الثَّ اْنُظر اإِلى ال�صُّ ¯ 

�ْصَهِر  اأَ ِمْن  ُيعدُّ   ، رىٌّ ِم�صْ �َصاِعٌر  �َسْوِقى:  )❊(  �أَْحَمد 
عاَم  بالَقاِهَرة  ُوِلَد  الحديِث،  ِر  الَع�صْ �ُصَعراِء 
ِمَن  و�صبلللعيَن  وَثَمانمائٍة  )األللٍف  1870م 
َيْهَوى  وكللاَن  َفرن�صا،  ِفى  َدَر�للَض  الميللاِد(. 

َب بل »اأميِر ال�صعراِء«. ْعَر، وبرَع فيِه، وُلقِّ ال�صِّ
واثنيِن  وُت�ْصعَمائٍة  )األٍف  1932م  عاَم  ى  ُتُوفِّ
وثاثيَن ِمَن الِمياِد(. له ديواُن �صعٍر وبع�ُض 

ِة. عريَّ اِت ال�صِّ الم�صرِحيَّ
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: َغِوىِّ   َأِضْف إَلى ُمْعَجِمَك اللُّ
َبَرَز:̄  َظَهَر.   

ُه. ُر َغرْيَ ُح وُيَذكِّ الَواِعظني:̄  الواِعُظ: َمْن َيْن�صَ
:̄  َي�ْصُتُم.    ي�ُصبُّ

اْتُرُكوا. اْزهدوا: ̄ 
اِهُد امُلَتَعبُِّد.    ا�ِصُك وُهو الزَّ ا�ِصِكنَي:̄  املفرُد: النَّ النَّ

ِديًنا:̄  َعْهًدا.

ْرح:   الشَّ

ا�ِض ُمْرَتِدًيا ِقَناَع الَواِعِظ، َيْهِدى النَّا�َض وَيْلَعُن ُكلَّ َماِكٍر،  ْعَلُب َيوًما َعَلى النَّ اأَطلَّ الثَّ
ْوَبِة والَعوَدِة اإِلى اهلِل. ُر النَّا�َض بالتَّ وُيَذكِّ

) )النَّصُّ

للللْعللللَلللللُب َيلللوًملللا َبلللللللللَرَز الللللثَّ
َيللْهللِدى الأَْر�للللضِ  ِفللى  َفَم�َصى 
هلِل الللللحللللمللللُد  وَيللللللللُقللللللللوُل: 
ُتللللوُبللللوا اهلِل  ِعلللللَبلللللاَد  َيلللللا 
الل اإنَّ  لليللِر  الللطَّ ِفللى  واْزَهلللللدوا 
ْن واْطلللُللللُبلللوا الللللدِّيللللَك ُيللللللوؤذِّ
َفلللاأَتللللى الدِّيللللللللَك َر�ُصلللللللللوٌل
فلللللاأََجلللللاَب الللللدِّيللللُك: ُعللللللْذًرا
للللْعللللَلللللَب َعلللنِّلللى َبللللللِّلللللِغ الللللثَّ
للللُهللللم َقللللاُلللللوا وَخللللْيللللُر الللل اأَنَّ
ُملللْخلللِطلللٌئ َمللللْن َظللللنَّ َيللوًمللا

ِفللللى ِثللللَيللللاِب الللواِعللظلليللَنللا
لللللبُّ اللللَملللاِكلللِريلللَنلللا َوَيللللل�لللللصُ
اإللللللللللللللِه الللللَعللللالللللِملللليللللَنللللا
للائللِبلليللَنللا َفلللْهلللو َكللللْهللللُف الللتَّ
اِهللديَنا َعللْيللللل�َض َعللْيللللللل�ُض الزَّ
لللْبلللِح ِفلليللَنللا لللاِة الللل�لللصُّ ِلللل�لللصَ
للكلليللَنللا للا�للصِ ِمللللن اإملللللللاِم الللنَّ
لللللَّ الللُمللْهللَتللِديللَنللا! َيللللا اأَ�للللصَ
الِحيَنا ال�صَّ ُجلللللُدوِدى  َعلللْن 
لللللَقللللوِل َقللللللوُل الللَعللارِفلليللَنللا
للللْعللللَللللللللِب ِديللللللللَنللا اأَنَّ للللللثَّ



�للغة �لعربية          �ل�سف �خلام�س �البتد�ئى58

حياَة  َيْحُيوا  اأَْن  ا�ِض  النَّ ِمَن  فَيْطُلُب  الَماِكَرِة؛  ُخَطِتِه  اإِْحَكاَم  ُيَحاِوُل  ْعَلُب  الثَّ ُهَو  َها 
ْيِر. ُثمَّ َيْدُعو الثَّعلُب الدِّيَك ِلُيوؤَِذَن ِل�صاِة  اد، والَدِليُل َعَلى َذلَك الْمِتناُع َعْن اأَْكِل الطَّ هَّ الزُّ

ْبِح. ال�صُّ
اِلحيَن الذيَن  ْعلِب، َوَلْم َيَقْع ِفى �َصَرِكه؛ َحيُث ا�ْصَت�ْصَهَد ِبَقوِل ال�صَّ اأَْدَرَك الدِّيُك َخديَعَة الثَّ

ه ُمْخِطٌئ َمْن َيُظنُّ اأَنَّ ِللَثْعَلِب َعْهًدا. َتَعلََّم ِمْن ِخْبَرِتِهم وتَجاِربِهم، وَعِلَم ِعْلَم اليقيِن اأَنَّ

: ْعبيِر فى النَّصِّ   ِمن َجَماِل التَّ

ْنِبيُه. ه التَّ - َيا ِعباَد اهلِل : اأُ�ْصلوُب ِنَداٍء َغَر�صُ
اِئبيَن َواإِْدَخاِلهم ِفى  له للتَّ -  َكْهُف التائبيَن: َتْعبيٌر َجميٌل ُيوِحى ِبَرْحَمِة اهلِل فى َتَقبُّ

َكَنِفِه ور�صاِه.
ُه النُّ�صُح. يِر: اأُ�صلوُب اأَْمٍر َغَر�صُ - اْزَهُدوا ِفى الطَّ

وَحٌة ول َتْخَفى  ْخِريِة، واأنَّ ِحيَلَة الثْعلِب مف�صُ -  اإَِماُم النَّا�ِصكيَن: تْعِبيٌر َيدلُّ عَلى ال�صُّ
عَلى اأََحٍد.

َعلُِّم ِمَن الآَخِرين وال�ْصِتَفاَدِة  ُروَرِة التَّ -  َخْيُر القوِل َقْوُل العارِفيَن: َتْعِبيٌر َيُدلُّ عَلى �صَ
ِمْن ِخْبَراِتهم.
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الوحدة الثالثة: ِقَصٌص وِعَبٌر

مطبعة عمرو بن �لعا�س        �لف�سل �لدر��سى �لثانى

َأْنشَطٌة وَتْدريباٌت

1- ��سَتِمْع �إلى �الأَبَياِت و�أَِجْب َعن �الأَ�ْسِئلِة:

للللْعللللَلللللُب  َيلللوًملللا َبلللللللللَرَز الللللثَّ
َفللَملل�للَصللى ِفللى الأَْر�لللللضِ َيللْهللِدى
هلِل الللللحللللمللللُد  وَيللللللللُقللللللللوُل: 
ُتللللوُبللللوا اهلِل  ِعلللللَبلللللاَد  َيلللللا 

ِفلللللى ِثلللللَيلللللاِب اللللواِعلللظللليلللَنلللا
لللللبُّ الللللَمللللاِكللللِريللللَنللللا َوَيللللل�لللللصُ
اإللللللللللللللِه الللللَعللللالللللِملللليللللَنللللا
للائللِبلليللَنللا َفلللْهلللو َكللللْهللللُف الللتَّ

َواَب مما بيَن الَقْو�َصين: ِر ال�صَّ ) اأ ( َتَخيَّ
)لب�َض - ظهَر - م�َصى( - مرادُف »برَز« :  
)الوعظ - المتعظ - الواعظ( - مفرد »الواِعظين« :  
)يمدُح - يفتخر - يكافىء(   :» - م�صادُّ »ي�صبُّ
)كفوف - كهوف - اأكف( - جمع »كهف«:  

)ب( ما الحيلُة التى لجاأَ اإليَها الثعلُب ليخدَع النا�َض؟
)جل( »كهُف التائبين« ما الجماُل ِفى هذا التعبير؟

ْبَط �أو�ِخر �لكلماِت وَمَخارِج �لحروِف. 2- �أَْلِق �لنَّ�سَّ �أََمام ُزَمالِئَك ُمَر�عًيا �سَ

3- اقرأ ثم أجب :
َعاَدِة اإل اإَِذا َكان فى َوَطٍن ُحرٍّ ِلَذِلك َيْحِر�ُض ُكلُّ اإْن�صاٍن على   ل َي�ْصُعُر الإن�صاُن بال�صَّ
َيْحُلُمون  لأَوَطاِنهم  وَن  المْخِل�صُ َفالزَعماُء  الكريمِة،  الحياِة  فى  َرْغَبًة  َوَطِنه  ة  ُحرِّيَّ
فحرية  عليه،  ويعي�ُصون  له  يعي�صون  َهَدًفا  ويجعلوَنها  والم�َصاواة،  بالحريِة  َداِئًما 

ا. الأوطاِن اأَ�ْصَمى غاية ي�ْصَعى اإليها الإن�صاُن �َصْعًيا ُمْخِل�صً
. ) اأ ( اأَْعِرْب ما َتحَته َخطٌّ
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)ب( ا�صتخرِج من الفقرِة ما يلى:
- َمْفُعوًل ُمطَلًقا. - فاعًا وبين َعاَمة اإعرابِه. 

ٍر �َصاِلًما وبين َعاَمة اإعرابِه. - َجْمَع مذكَّ بْطه.   - َمْفُعوًل لأْجِله وا�صْ
ِبيَعِة. اْجَعِل الُجْملَة للُمثنى والَجْمع ِبَنوَعْيهَما وَغيِّْر ما َيْلَزُم. )جل( الفاُح ُمِحبٌّ للطَّ

َرها. ٍة ُثمَّ َحدِّْد َعَنا�سِ ِل �لنَّ�سَّ �إلى ِق�سَّ 4- َحوِّ
ِريِق ُثمَّ َعلِّْق َعلِيها. ْر الِفتًة �َساَهْدَتها فى �لطَّ 5- َتَخيَّ

ْل َنْف�َسَك َتديُر ُحو�ًر� مع �أََحِد �أََبَطاِل َحْرِب �أكتوبَر َفَعمَّ َت�ْساأَُله؟ 6- َتَخيَّ
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